
heemstede - "Ik had niet verwacht dat 
er zoveel media op het plaatsen van 
een bijenvolk in de binnentuin van het 
Binnenhof zou afkomen", zegt imker 
Pim Lemmers nog een beetje beduusd 
van alle aandacht. "Maar het is een 
wereldprimeur. Nederland is namelijk 
het eerste parlement wereldwijd dat 
zijn eigen bijenvolk heeft. De Fransen 
plaatsen binnenkort pas bijen op het 
parlementsgebouw in Parijs."

door Michiel Rehwinkel

Vorig jaar werd een motie in de 
Tweede Kamer aangenomen, waar-
in imkers opgeroepen werden om 
bijen op daken of in de tuinen van 
overheidsgebouwen te plaatsen. 
Het plaatsen van bijen op over-
heidsgebouwen was een initiatief 
van Dion Graus, lid van de Tweede 
Kamer voor de PVV. Volgens hem 
hebben bijen in de stad minder last 
van landbouwgif dan op het plat-

teland. Het plan van Graus kreeg 
destijds alle steun van de Tweede 
Kamer.
Eind januari stuurde Lemmers de 
Tweede Kamer een e-mail, waarin 
het schreef dat hij graag op het dak 
van de Tweede Kamer een bijen-
volk wilde neerzetten. Lemmers: 
"Ik kreeg direct alle medewerking 
vanaf het Binnenhof. Maar het dak 
zou niet lukken, omdat de bevei-
liging daar te groot was. Ook het 
eiland in de Hofvijver ketste af 
omdat er vogels broeden. Uitein-
delijk kwam toen de Binnentuin in 
beeld. Vorige week donderdag, een 
dag na mijn gesprek met staatsse-
cretaris Sharon Dijksma van Econo-
mische Zaken, kreeg ik groenlicht 
vanuit de Tweede Kamer. Heel gaaf 
natuurlijk."
Nu de bijen zo dicht bij de politiek 

staan, hoopt de imker van kinder-
boerderij 't Molentje dat er een 

oplage 22.625 exemplaren
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Frankrijk afgetroefd
Heemsteedse bijen naar Tweede Kamer

Imker Pim Lemmers toont samen met kamerlid Dion Graus de bijen die het Bin-
nenhof gaan bewonen (Foto: Joyce Schmeitz).

De belangstelling van de media was inderdaad enorm (Foto: Joyce Schmeitz). 

Vervolg zie elders

den haag - Een relletje ontstond 
afgelopen maandag toen verslag-
gever Rutger Castricum, de notoire 
PowNed-pestkop, tijdens het plaat-
sen van het bijenvolk irritant voor 
de aanwezige fotografen heen en 
weer bleef lopen. Eén van de foto-
grafen greep Castricum vervolgens 
vol in zijn kruis, die daarop begon 
te schelden en te schoppen. Andere 
fotografen grepen onmiddelijk in. 
Ook Dion Graus reageerde direct: 
"Het zijn niet de bijen die agressief 
zijn, maar de journalisten." Ver-
volgens keerde de rust terug. Het 
incident was onder anderen te zien 
op de websites van RTL, SBS, Alge-
meen Dagblad en De Telegraaf. x

Wel agressief
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verbod op het gebruik van land-
bouwgif komt. "Het gaat om een 
stuk bewustwording. De laatste tijd 
komen er steeds meer signalen dat 
landbouwgif wel degelijk invloed 
op vlinders, vogels en bijen heeft. 
Dus een verbod zou voor alle par-
tijen goed zijn. Er zijn genoeg alter-
natieven voor de tuinders."
De komende maanden zal Pim 
regelmatig op het Binnenhof te 
vinden zijn. "Ik hoop dat de bijen 
flink wat honing zullen verzame-

len. En het eerste potje honing? 
Dat zal natuurlijk aan de Minister-
president Mark Rutte worden over-
handigd."
Binnenkort krijgen ook de gemeen-
ten Heemstede en Bloemendaal, 
de provincie Noord-Holland, basi-
school de Icarus in Heemstede en 
de Rabobank in Haarlem een eigen 
bijenvolk. Ook in andere delen van 
het land zullen de komende tijd bij-
envolken op daken van overheids-
gebouwen worden geplaatst. x

Vervolg van voorpagina

bloemendaal - Een bewoner van de 
Veldlaan (Aerdenhout) kaart proble-
men aan die hij heeft met het nieuwe 
afval ophalen, zoals dat in januari is 
ingevoerd. Hij hoopt dat de belofte 
van burgemeester Ruud Nederveen 
waar wordt gemaakt. Die zegt over 
vragen van bewoners: "Het is een 
belangrijke taak voor de gemeente uw 
vraag duidelijk te beantwoorden of 
een oplossing te vinden. Waar het ook 
over gaat, wij streven een vriendelijke 
en professionele dienstverlening na." 
De Veldlaanbewoner heeft een andere 
ervaring.

door Ruud Vader

In de Veldlaan en elders had men 
aanvankelijk gewenningsproble-
men met het nieuwe afval ophalen. 
Wij schreven er op 24 januari al over. 
De rolemmers moesten voor velen 
op andere plaatsen worden neerge-
zet en de mee-lopende medewerker, 
die zorgde voor het aanhaken van de 
rolemmer aan de vuilniswagen, werd 
wegbezuinigd. Voor een niet meer zo 
jonge bewoner van de Veldlaan was 
dit een dubbel probleem. Niet alleen 
moest hij zware rolemmers nu ver-
der plaatsen dan voorheen, maar 
op de aangegeven plaatsen staan 
meestal auto's geparkeerd. Daar 
zegt de afvalkalender over: "Staat er 
een auto voor de opstelplaats van de 
rolemmers? Plaats de rolemmer dan 
tussen de auto's, en niet erachter." 
Dat lukt wel voor één rolemmer, 
maar niet voor de vijf die er op die 
plek moeten staan. Onze bewoner 
moet dus de rolemmers nog verder 
weg plaatsen. Op 28 januari brengt 
hij zijn problemen per e-mail onder 
de aandacht van wethouder Anne-
mieke Schep. 

Kluitje in riet
Volgens de servicenormen van 
de gemeente moeten e-mails bin-
nen vijf werkdagen worden beant-
woord. Ruim binnen die termijn, op 
30 januari, komt het antwoord van 
de wethouder. Ze schrijft: "Hartelijk 
dank dat u mij (...) informeert over 
een aantal klachten betreffende het 
ophalen van huishoudelijk afval. 
(Die) heb ik doorgezonden naar de 
heer Heeres voor actie. (...) Hij zal u 
daar ongetwijfeld ook over informe-
ren." Dat doet Heeres ook, namens 
het college, maar niet meer binnen 
de termijn van vijf dagen. Pas op 8 
februari krijgt de klager een brief 
die hij beschouwt als een 'Kluitje 
in het Riet.' Over de grotere afstand 
waarover hij de rolemmers moet 
versjouwen leest hij: "Het kan voor-
komen dat bewoners hun rolemmer 
op een plaats moeten aanbieden die 
verder van hun woning is gelegen 
dan gewend. De maximale afstand 
die we hiervoor hanteren is zo een 
60 meter. Dit is een afstand die uit 
de jurisprudentie als aanvaardbaar 
wordt beschouwd." Over geparkeer-
de auto's die hem noodzaken de 
rolemmers nog verder weg te plaat-
sen reageert Heeres: "Wij proberen 
zoveel mogelijk ter plaatse de knel-
punten op te lossen." Die toezegging 
wordt in de brief vijf keer herhaald. 
Als de Veldlaanbewoner ruim een 
maand later nog niets heeft gemerkt 
van 'ter plaatse opgeloste knelpun-
ten' wendt hij zich tot deze krant. 
Wij vragen Heeres wat er allemaal 
met deze klachten is gebeurd.

Kwaliteit dienstverlening
Uit contacten met Heeres is af te lei-
den dat hij de klachten met Meer-
landen heeft besproken. Maar of er 
op de Veldlaan ter plaatse is nage-
gaan wat de problemen zijn of hoe 
die opgelost gaan worden, wordt 
niet duidelijk. Er is in ieder geval 
geen schouw ter plaatse geweest 
van de gemeente. Het zou door de 
chauffeur van de vuilniswagen zijn 
bekeken. Bij dat bekijken of over 
eventuele oplossingen heeft er geen 

contact plaats gevonden met de kla-
ger. Die heeft medio april nog steeds 
dezelfde klachten, maar beschikt 
nu wel over een brief en enkele e-
mails. Die voldoen gedeeltelijk aan 
de servicenormen zoals die worden 
gehanteerd. Helaas gaan die normen 
vooral over reactietermijnen en niet 
over de kwaliteit van de feitelijke 
dienstverlening. Je zou het 'lege nor-
men' kunnen noemen. Zo kun je ook 
vragen stellen bij de beantwoording 
van e-mails in het algemeen. In het 
burgerjaarverslag van 2011 lees je 
dat er in dat jaar 3.280 e-mails wer-
den ontvangen, terwijl er slechts 
617 e-mails werden verstuurd. Dat 
elke e-mail in dat jaar binnen vijf 
dagen is beantwoord lijkt dan ook 
niet waarschijnlijk.
Heeres schrijft op 8 februari namens 
het college: "Uiteraard mag het 
dienstverleningsniveau niet zakken 
onder een onacceptabel niveau." Die 
uitspraken zijn de Veldlaanbewoner 
helemaal uit het hart gegrepen. Hij 
hoopt dat de gemeente alsnog 'ter 
plaatse' een echte oplossing zal 
bedenken. Wij bellen bellen nog 
met gebiedsmanager Jack Mens van 
Meerlanden. Die wist niet dat de kla-
ger nog op een reactie zat te wach-
ten. Hij zal binnenkort contact met 
hem opnemen en wij zullen graag 
berichten over de afloop daarvan. x

'Knelpunt over afval
ter plaatse oplossen'

Over afvalverdriet en 'lege' servicenormen

Ondanks de witte label over de beste opstelplek vinden bewoners van de Veld-
laan het moeilijk die te bereiken. Hier is tussen geparkeerde auto's plaats 
voor maximaal twee rolemmers, terwijl er vijf moeten staan. Op de links en 
rechts aanwezige opritten kun je ook geen rolemmers plaatsen. Na bezoek door 
Meerlanden is er voor de bewoners hopelijk een goede oplossing (Foto: Ruud 
Vader).

COLOFON
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bloemendaal - Op zaterdag 20 april 
wordt in de oudste heemtuin van 
Europa, Thijsse's Hof in het Bloemen-
daalse Bos te Bloemendaal een nieuw 
instructielokaal geopend. Tevens 
neemt de huidige voorzitter Willem 
Holthuizen afscheid na een bestuur-
speriode van 48 jaar, waarvan 37 jaar 
als voorzitter en een verbondenheid 
aan de Hof sinds 1952.

Op jaarbasis komen ruim 1.000 kin-
deren van basisscholen uit de omge-
ving genieten van de natuur in de 
Hof en doen spelenderwijs kennis 
van de natuur op. Met het nieuwe 
instructielokaal heeft Thijsse's Hof 
meer ruimte en mogelijkheden 
om scholen te ontvangen en aan 
natuureducatie te kunnen doen.

Het programma op zaterdag 20 
april luidt als volgt:
10.00 uur: Inloop met koffie/thee;
10.30 uur: Welkom door de vice 
voorzitter van Stichting Thijsse's 
Hof, Henk Wijkhuisen;
10.40 uur: Toespraak door Willem 
Holthuizen, (scheidend) voorzitter 
van Stichting Thijsse's Hof;
10.55 uur: Toespraak door Henk 

Wijkhuisen, (komend) voorzitter 
van Stichting Thijsse's Hof;
11.10 uur: Het woord is aan Midas 
Dekkers;
11.25 uur: Slot van het ochtendpro-
gramma en op weg naar Thijsse's 
Hof;
12.15 uur: Openingshandeling van 
het nieuwe instructielokaal met 
Midas Dekkers, de burgemeester 
van Bloemendaal,  Willem Holthui-
zen en twee leerlingen;
12.45 uur: Afsluiting met een brood-
je.

In het nieuwe instructielokaal is 
een kleine tentoonstelling over in 
het bijzonder Dr. Jac.P.Thijsse en 
over Thijsse's Hof in de afgelopen 
88 jaar. De gehele middag zijn er 
rondleidingen door de Hof. Ter 
gelegenheid van de opening van het 
instructielokaal en het afscheid van 
Willem Holthuizen wordt het jaar-
verslag 2012 éénmalig als 'glossy' 
uitgebracht met tal van achtergron-
dartikelen over Thijsse en Thijsse's 
Hof.
Aanmelden voor aanstaande zater-
dag kan via www.thijsseshof.nl/
actueel/aanmelding-20-april. x

Opening en een afscheid

vogelenzang - Het blijft maar koud 
en dat is ook in de natuur goed te 
merken. Platform Vogelvrij, de eve-
nementencommissie van het dorp 
Vogelenzang, heeft dan ook beslo-
ten om het geplande feestweekend 
met Bloemenmozaïeken en Proeve-
rij twee weken te verplaatsen. Kees 
Hulsbosch van Vogelvrij: "Omdat 

het weer niet erg meewerkt wil-
len niet alle bloemen op tijd uit 
komen en hebben we besloten het 
weekend in zijn geheel te verplaat-
sen naar het weekend van 27 en 28 
april." x

Bloemenmozaïek en Proeverij
twee weken later dan gepland

Nog altijd maar geen bloemen... (Foto: 
Christa Warmerdam)

heemstede - Na een melding van een 
verdachte situatie bij de Laan van 
Dick Laan heeft de politie vrijdag-
avond een onderzoek ingesteld. 
Een getuige had glasgerinkel 
gehoord en hierna een verdachte 
situatie doorgegeven. Bij nader 
onderzoek bleek dat er iemand 
had geprobeerd in te breken bij 
een woning aan de Laan van Dick 
Laan, vrijdagavond tussen 21.45 en 
22.15 uur. Een ruit van de woning 
was ingeslagen. Omdat de inbre-
ker vermoedelijk werd gestoord 
tijdens zijn inbraakpoging, was 
hij gevlucht in de richting van de 
Kerklaan. x

Inbreker gestoord
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heemstede - Binnen de gemeente 
Heemstede is een start gemaakt 
met het inzamelen van alle vetten 
en oliën die in de keuken gebruikt 
worden. Vetten en oliën zijn namelijk 
herbruikbaar als grondstof voor bio-
diesel.

Nu verdwijnt het nog regelmatig 
door gootsteen of toilet wat leidt tot 

verstoppingen en onnodige reini-
gingskosten van de riolering. Of het 
belandt bij het restafval en wordt 
verbrand. Dat is zonde, omdat er na 
verwerking en aanlenging gewoon 
auto's op kunnen rijden.
Iedereen kan alle gebruikte vetten 
en oliën uit de keuken in de oor-
spronkelijke verpakking of in een 
andere afgesloten fles deponeren 
in de gele kliko bij diverse inza-
melpunten in Heemstede. De kli-
ko's zijn te vinden bij SportPlaza 
Groenendaal aan de Sportparklaan 
16, bij RCH aan de Ringvaartlaan 
4, bij Natuurvoedingwinkel Arteka 
aan de Zandvoortselaan 16-18, de 
Dekamarkt aan de Binnenweg 16 
en de Milieustraat van De Meerlan-
den aan de Cruquiusweg 47
Alle inzamelpunten ontvangen een 
vergoeding voor de ingezamelde 
vetten en oliën. x

Campagne 'Vet recycle het'
Herbruikbaar als grondstof
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heemstede - Met een ganzenparade en 
onder toeziend oog van wethouder Jur 
Botter en Gedeputeerde Jaap Bond is 
afgelopen vrijdag 12 april het Duur-
zaamheidspad in Park Meermond in 
Heemstede officieel geopend. Terwijl 
de regen met bakken naar beneden 
komt zegt wethouder Botter lachend: 
"Met mooi weer ziet het er allemaal 
heel anders uit hoor."

door Christa Warmerdam

Die uitspraak wordt snel waarheid 
want voordat het pad beklommen 
is begint de zon al te schijnen. Gede-
puteerde Jaap Bond is verheugd 
over het park en het pad in Heem-
stede en hoopt dan ook dat het ini-
tiatief een bodem legt voor andere 
gemeentes.
Park Meermond is aangelegd op de 
plek waar vroeger de vuilnisbelt 
was en ligt tussen de gemeentewerf 
en het Spaarne. De duurzaamheids-
route is een echte aanrader voor 
kinderen (en hun ouders), want het 
geeft onder andere uitleg over wat 
er te zien is en wat er leeft in de 
omgeving. Maar ook meer algeme-
ne informatie over natuur, milieu 
en duurzaamheid is er te vinden.
De route begint bij het bord met 
informatie over zonnepanelen. Op 
de gemeentewerf zijn 126 zonne-
panelen geplaatst. Op een display 
wordt getoond hoeveel zonne-ener-
gie deze panelen opwekken. Maar 
Park Meermond is vooral een plek 
waar voor kinderen heel veel te ont-

dekken is en het is ook nog eens een 
geweldige plaats om lekker te kun-
nen ravotten en spelen.
De inrichting van het park is 
gericht op natuurontwikkeling. 
Terwijl de randen zijn aangeplant 
met diverse inheemse heesters en 
bomen, vormen een open bloe-
menweide met enkele bomen en 
een uitkijkheuvel het centrum 
van het park. De ANWB heeft een 
app ontwikkeld met wandelroutes 
door een groot aantal parken in 
Nederland. Ook Park Meermond is 
nu in de app opgenomen. Tijdens 
een wandeling van ongeveer dertig 
minuten krijgt de wandelaar op 
negen checkpoints informatie over 
het park en de directe omgeving. De 
'In het Park app' is gratis te down-
loaden in de Apple App Store en 
Google Play Store. Park Meermond 
is dagelijks open van zonsopgang 
tot zonsondergang. Het terrein is 
minder geschikt voor gebruikers 
van rolstoelen en scootmobielen en 

honden en brommers zijn niet toe-
gestaan. Kijk voor meer informatie 
op www.speelbosmeermond.nl. x

Duurzaam recreëren

Deels letterlijk in ganzenpas werd het duurzaamheidspad beklommen (Foto: 
Christa Warmerdam).

Wethouder Jur Botter samen met gede-
puteerde Jaap Bond. "Met mooi weer 
ziet het er allemaal heel anders uit." 
Hij kreeg al snel gelijk (Foto: Christa 
Warmerdam).

regio - Op 29 april doet rechter 

mevrouw I.M. Ludwig uitspraak in de 

zaak van het wel of niet afschieten 

van zwerfherten in het buitengebied 

van de Waterleiding Duinen. Bijna 

een jaar eerder had haar collega 

mevrouw C.E. Heyning-Huydecoper de 

provinciale ontheffing voor afschie-

ten geschorst en moest de  provincie 

een nieuw besluit nemen over het 

beroep dat Faunabescherming daarte-

gen had ingesteld. Er volgde een nieu-

we beslissing op het beroep waarbij 

de provincie het opnieuw verwierp.

door Ruud Vader

Tijdens de zitting op 16 april konden 
de partijen hun argumenten nog een 
keer uit de doeken doen. Faunabe-
scherming voerde aan dat de regi-
stratie over incidenten en schades 
niet klopt en dat het streven naar 
een nul-stand in het 'buitengebied' 
onhaalbaar is. De provincie en de 
Faunabeheer Eenheid wezen erop 
dat er meer inzicht was in schade-
bedragen en incidenten dan Fauna-
bescherming dacht. Andere maatre-
gelen zijn volgens hen niet effectief, 
zodat er niets anders op zit dan de 
ongeveer 200 zwervende damherten 
toch af te schieten.

Aan rechter Ludwig valt niet te mer-
ken hoe ze over de aangevoerde 
argumenten denkt. Wel lijkt ze de 
zaak nu binnenkort definitief te 
willen afdoen en niet nog een keer 
een voorlopige voorziening te wil-
len treffen. Met enige aarzeling 
kunnen de procespartijen daar 
wel in mee gaan. De rechter heeft 
inmiddels een reputatie voor con-
troversiele zaken. Zo wees ze eerder 
een beroep van Faunabescherming 
over het afschieten van Nijlganzen 
toe vanwege ontoereikende argu-
menten van de provincie. En bij de 
zaak over het kappen van bomen 
op het Voormalig Marine Hospitaal 
Terrein (VMHT) in 2009 stelde ze de 
gemeente in het gelijk.
Nog even over het aantal van 200 
zwerfherten. Dat is afgeleid van de 
tellingen uit 2012, het minimaal 
getelde aantal. Sinds 2007 worden 
officieel geen geschatte werkelijke 
aantallen meer gepubliceerd, al 
wordt toegegeven dat het getelde 
aantal (veel) lager is dan het werke-
lijke aantal. Het zouden er zomaar 
600 of meer kunnen zijn. Hun lot 
wordt op 29 april door rechter Lud-
wig definitief bepaald. Poeliers en 
voedselbanken kunnen hun borst 
alvast nat maken. x

Spannende weken voor de
herten: rechter bepaalt lot

bloemendaal - Een 84-jarige vrouw 
is vrijdagmiddag in Bloemendaal 
was bestolen van haar portemon-
naie met geld en pinpas. De vrouw 
had vrijdagmiddag rond 15.10 
uur goederen afgerekend met 
haar pinpas bij de kassa, toen er 
tijdens het pinnen een meisje of 
jonge vrouw dicht op haar stond. 
Meer dan vermoedelijk is toen de 
pincode afgekeken. Toen de hoog-
bejaarde vrouw bij een andere win-
kel wilde afrekenen, bleek haar 
portemonnaie gestolen te zijn, 
het zat niet meer in haar tas. De 
hoogbejaarde vrouw werd vervol-
gens door winkelpersoneel gehol-
pen om haar pasje te blokkeren, 
maar hier bleek al een heel groot 
bedrag vanaf te zijn gehaald. De 
politie heeft een onderzoek inge-
steld en de beelden opgevraagd bij 
de bank waarbij gepind is. x

Vrouw (84)
bestolen

“Ik heb zoveel zorgen. 
‘s Nachts lig ik er wakker 
van. Ik moet iets doen.”

Last van psychische klachten als 
stress, somberheid of angst?
Wij brengen uw klachten in beeld 
en helpen met snelle behandeling!
Bel voor een gratis adviesgesprek: 
T (023) 518 7640.

www.prezens.nl

regio - In 2012 deden er nog maar 23 
teams mee, op vrijdag 12 april dit jaar 
zijn dat er al 34. De Tata RC Cup is een 
race-programma met Remote Control-
led (RC) model auto's en wordt gehou-
den op het terrein van de Model Auto 
Club Heemstede. In de pauze vond 
de onthulling plaats van een nieuwe 
electrische micro-car door tien race-
teams van basisschool de Paradijsvo-
gel uit Vogelenzang.

door Ruud Vader

Alle scholieren doen mee aan pro-
gramma's om de belangstelling voor 
techniek te bevorderen. Zo organi-
seert de Stichting Techno Challenge 
voor scholieren uitdagende wed-
strijden waarbij techniek, team-
work en ondernemerschap centraal 
staan. Doel is scholieren kennis te 
laten maken met techniek in de 
praktijk, ter stimulering van het 
beta-onderwijs.
Het gaat bij de RC Cup niet alleen 
om snel en behendig rijden. De 
teams worden ook beoordeeld op 
rolverdeling en samenwerking, de 
prestaties in de pits (onder anderen 
accu wisselen), het design van de 
auto en of de teams sponsors aan 
zich hebben weten te binden. De 
deelnemende basisscholen uit Zuid 
Kennemerland zijn: Paradijsvogel 
(Vogelenzang), Bornwater (Bloe-
mendaal), Vondel (Aerdenhout), 
Schoolvereniging Aerdenhout-
Bentveld, Jeugdhonk Vogelenzang, 
Bloemendaalse Schoolvereniging 
en de Aloysius (Overveen). Ook 
uit het voortgezet onderwijs doen 
enkele scholen mee, waaronder het 

Mendelcollege (Haarlem) en 't Hage-
veld (Heemstede).

Prijzen
Leerlingen van basisscholen racen 
met kant en klare Traxxas wagens 
(maximaal 55 kilometer per uur). 
VWO en Havo leerlingen bouwen 
zelf hun Serpent wagens en doen 
daar een eigen Jet-Net Enterprise 
Cup mee (maximaal 80 kilometer 
per uur). Dan is er de electrische 
micro-car. Die wordt in de pauze 
onder grote belangstelling onthuld 
door tien Paradijsvogel teams en 
onder de bezielende leiding van 
Meester Ed (Stoete), de befaamde 
technologie docent die onlangs de 
milieuprijs 2012 van Bloemendaal 
kreeg uitgereikt. De micro-car is 
van het merk Noun die 45 kilome-
ter per uur kan rijden en een actie-
radius van 120 tot 150 kiloemeter 
heeft, afhankelijk van de wind en 
het gewicht van de inzittenden. De 
auto is speciaal voor dit evenement 
beschikbaar gesteld door de impor-
teur en overgebracht door autobe-
drijf Schoonderbeek uit Hillegom.
Bij de Traxxas-klasse ging de Speed 
Award naar het team De Paradijsvo-
gel 1 uit Vogelenzang, de Communi-
catie Award ging naar De Regenboog 
1 + 2 uit Alkmaar, de Sponsoring 
Award naar Felisenum 2 uit Velsen 
Zuid en de Sportiviteitsprijs naar 
Het jeugdhonk van Bloemendaal. 
De Speed Award voor het voortge-
zet onderwijs werd gewonnen door 
Felisenum 2 uit Velsen Zuid. In de 
Serpent-klasse ging de Speed Award 
naar het Mendelcollege. x

Technische hoogtepunten
met veel spannende races

Liefst 34 teams bij Tata RC Cup

De ecologische electrische micro-auto wordt onthuld door de 10 racing teams 
van de Paradijsvogelschool in Vogelenzang. De uitverkorenen om hem te onthul-
len zijn Nick Linnekamp en Fabienne Essenberg (Foto: Ruud Vader).
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GEZELLIGE MAALTIJDEN

* Dinsdag 23 april vanaf 17.45 uur, Nova Grand Café Restaurant, 
Zijlweg Haarlem

* Nieuw: Seniorenlunch Grand Café Vreeburg, Bloemendaal
Iedere dag. Op donderdag tegen gereduceerd tarief vervoer door 
Welzijn Bloemendaal

DAGTOCHTEN

* Naar het Rijksmuseum met de Museum Plus Bus, maandag 
10 juni. Opgeven vóór 1 mei

* Veluwse Sagentocht, donderdag 20 juni. Ook voor personen in 
rolstoel. Opgeven vóór 15 mei

FILM EN LUNCH 

THE KING’S SPEECH
Donderdag 16 mei, 10.00 uur
Casca/de Luifel, Heemstede

WORKSHOPS

Workshop I Phone: basisprincipes van de iPhone 
Woensdag 24 april en 1 mei, 19.00-21.00 uur
Nova College, Tetterodestraat 109, Haarlem

THEMABIJEENKOMSTEN

* Nabestaandendossier: leg uw persoonlijke wensen vast, door 
ouderenadviseur Ria van Bakel
Dinsdag 23 april, 10.00-12.00 uur 
Locatie Zuid

* Erfrecht en successierecht: door notaris Van der Niet
Dinsdag 7 mei, 10.00-12.00 uur
Huis te Bennebroek

* Buitenplaats Kareol in Aerdenhout, Jet Slagter vertelt erover
Dinsdag 14 mei, 14.30 uur
Locatie Noord

* Vogelenzang in beeld, heden en verleden, door amateurfoto-
graaf Jan van der Raad
Dinsdag 21 mei, 10.00 uur
Locatie De Voghelsanck

BEWEGEN, GOED VOOR U

* Wandelen rondom Bennebroek
Woensdag 24 april en 29 mei, 10.00 uur
Locatie Zuid

* Wandelen in de Waterleidingduinen
Maandag 6 en 20 mei, 10.00 uur ’t Panneland

* Wandelen in Vogelenzang 
Maandag 22 april en 13 mei, 10.00 uur R.K. Kerk Vogelenzang

* Recreatief fietsen vanaf locatie Noord
- Woensdag 1 mei, 9.30 uur, Lente in Spaarnwoude
- Donderdag 16 mei, 9.30 uur, Oeverlandroute rondom Schalkwijk

* Recreatief fietsen vanaf locatie Zuid
Dinsdag 7 mei, 10.00 uur, molentocht

NIEUW: BIEBVERVOER

Met de bus van Welzijn Bloemendaal naar de bibliotheek in 
Bennebroek
Woensdag 24 april en 15 mei, 14.00 uur vanaf De Voghelsanck

Aanmelden voor onze activiteiten bij Welzijn Bloemendaal

JONGERENWERK BLOEMENDAAL NEEMT 
JONGEREN SERIEUS

* Graffiti maken: wat kun je doen met een spuitbus!
Maandag 29 april, 12.00-15.00 uur 

Jeugdhonk Dorpshuis, Henk Lensenlaan 2a Vogelenzang
Leeftijd 10-15 jaar 

* KookClinic: pizza’s maken 
Vrijdag 17 mei, van 17.00-18.30 uur
The Spot in ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

* Elke dinsdag van 16.00-18.00 uur Girls Only in Bennebroek
Creatieve activiteiten voor meiden van 10-14 jaar, vrije inloop en 
gratis entree
The Spot in ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

* Elke dinsdag van 19.00-20.00 uur Hip-Hop/Streetdance in 
Bennebroek
Leeftijd 11-15 jaar, gratis entree
The Spot in ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

* Elke dinsdag van 19.30-21.30 uur Inloopavond in Bennebroek
Leeftijd 12-20 jaar, vrije inloop en gratis entree
The Spot in ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

* Elke woensdag van 14.00-16.30 uur Inloopmiddag in Vogelenzang
Groep 6, 7, 8, vrije inloop en gratis entree
Jeugdhonk Dorpshuis, Henk Lensenlaan 2A

* Elke vrijdag van 15.00-17.00 uur Inloopmiddag in Vogelenzang
Leeftijd 10-14 jaar, vrije inloop en gratis entree
Jeugdhonk Dorpshuis, Henk Lensenlaan 2A

* Elke vrijdag van 16.00-18.00 uur GirlZZ Time in Bloemendaal
Creatieve activiteiten voor meiden van 10-14 jaar, vrije inloop en 
gratis entree
Noord, Bloemendaalseweg 125

* Elke vrijdag van 19.30-22.30 uur Inloopavond in Bennebroek
Leeftijd 12-20 jaar, vrije inloop en gratis entree
The Spot in ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

Kijk voor meer informatie in onze jaargids en op onze website. Aanmelden voor onze activiteiten bij Welzijn Bloemendaal
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Kringlooploods "Het Haventje" 

Woning en bedrijfsontruiming
Tevens halen wij gratis U overtollige huisraad 

plus witgoed op. Tel:06-20960871  

Adres: Conradkade 4 2031CL Waarderpolder Haarlem
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bloemendaal - De meest recente 
poging om het dossier Elswoutshoek 
vlot te trekken is van 11 januari. Toen 
startten Harry Borghouts en Pieter 
Revermann met een bemiddeling 
die volgens de offerte drie weken zou 
duren. Tien weken later meldt het 
duo dat het inhoudelijk nog niets kan 
rapporteren. Wel heeft Revermann 
inmiddels € 35.000,- gedeclareerd. 
In de commissie Grondgebied op 11 
april vraagt wethouder Tame Kokke 
nog even geduld, want broedende 
kippen moet je niet storen. Inmid-
dels drijft er nog een discriminatie-
punt uit het dossier naar boven.

door Ruud Vader

Het is best een beetje gênant als 
het duo-voorzitterschap ruim twee 
maanden later dan gepland met 
een mistig verhaal komt. Er wordt 
gewerkt aan een 'ontwerpconve-
nant' waarover het duo zegt: "Het 
verslag is niet inhoudelijk daar de 
commissie (zo noemt het duo zich, 
- red.) er de voorkeur aan geeft in 
alle rust zonder inmenging van 
buitenaf haar taak uit te voeren."
Het college heeft daar wel begrip 
voor - Kokke vergelijkt het met 
broedende kippen. Maar, zegt hij: 
"We zijn verontrust en hebben de 
heren een duidelijk signaal gege-
ven dat we nu toch op korte ter-
mijn resultaten verwachten. We 
hebben afgesproken dat ze uiter-
lijk op 19 april aan ons zullen rap-
porteren." De beoogde resultaten 
moeten revitalsering van het land-
goed mogelijk maken, inclusief de 
extra woning waar vooral de VVD 

zich steeds heftig tegen heeft ver-
zet. Er volgt een spervuur van vra-
gen uit de commissie.

Zo snel mogelijk
De commissieleden zijn opvallend 
eensgezind in wat ze willen weten. 
Als er inhoudelijk nog niets te mel-
den is, kan Kokke dan tenminste 
uitleggen hoe het komt dat het 
duo zo in de vertraging is geraakt, 
vraagt men. En is met € 35.000,- het 
maximale budget nu bereikt? Nee, 
zegt Kokke: "Tot 19 april zullen we 
nog wel een aanvullende rekening 
krijgen van Revermann." Over de 

vertragingen wil hij niets zeggen: 
"Daar moet u het duo zelf maar 
naar vragen." Of het rapport op 19 
april ook beschikbaar komt voor 
raadsleden, wil men weten. Kokke: 
"Nee, eerst zal nog worden bekeken 
of de geadivseerde oplossingen wel 
passen binnen ons beleid. Dan zul-
len wij er in het college onze reactie 
op formuleren. Met die reactie gaat 
het rapport dan zo snel mogelijk 
naar de raad." Henk Schell (PvdA) 

vraagt nog waarom er een duo is 
aangesteld, terwijl de raad slechts 
om 'één voorzitter' had gevraagd 
en of Revermann, die als jurist 
geregeld voor de gemeente werkt, 
wel neutraal genoeg is om bij deze 
bemiddeling betrokken te zijn. Een 
voorzitterschap kan volgens Kokke 
best door twee personen worden 
ingevuld en de talenten en ervarin-
gen van Borghouts en Revermann 
maken hen gezamenlijk zeer 

geschikt voor deze ingewikkelde 
zaak, vindt hij.
Naast de bemiddelingspoging van 
het duo loopt er ook nog een klach-
tenprocedure. De externe klach-
tencommissie heeft na een eerste 
hoorzitting de meeste klachten al 
gegrond verklaard. De Slewe's voe-
len zich gediscrimineerd, onder 
andere omdat hun buren in 2010 
spontaan waren aangeschreven 
over terinzagelegging van aan-
gevraagde vergunningen en hoe 
daartegen bezwaar kon worden 
gemaakt. Een gebruikelijke pro-
cedure zei de gemeente. Als proef 
op de som vroeg deze krant half 
maart met beroep op de Wet Open-
baarheid van Bestuur (WOB) kopie 
van soortgelijke 'burenbrieven' met 
betrekking tot zeventien andere wil-
lekeurige omgevingsvergunningen. 
Op 12 april meldt de woordvoerster 
van de gemeente dat zulke brieven 
niet bestaan. Openbaarmaking van 
te verlenen vergunningen wordt vol-
gens haar gedaan via het Weekblad 
Kennemerland Zuid, de website en 
soms via bewonersbijeenkomsten. 
Dat dachten wij ook al. De buren-
brief ten aanzien van EWH lijkt dus 
inderdaad op discriminiatie, maar 
niet volgens wethouder Kokke. 
Die reageert op de niet bestaande 
brieven: "Wij zorgen altijd dat we 
zo zorgvuldig mogelijk per dossier 
de informatieplicht die wij hebben, 
op ons nemen. Wij behandelen alle 
aanvragers en ook omwonenden 
volkomen gelijk." Maar kennelijk 
toch niet in elk geval. De klachten-
commissie zal verder wel bepalen 
wie er gelijk heeft. x

Landgoedeigenaren werden toch gediscrimineerd,
college B & W maakt zich zorgen over bemiddeling

Dossier Elswoutshoek 'broedt' zich voort naar onbekende oplossingen

De uiterste Noord-Oost hoek van Elswout (Elswoutshoek) wacht al jaren op 
betere tijden. De Slewe's hopen dat de bemiddeling en de klachtencommissie 
binnenkort resultaten gaan opleveren (Foto: Ruud Vader).

bloemendaal - Op 24 maart 2013 was 
de jaarlijkse landelijke compostdag. 
Bloemendaal deelde die dag bijna 
3.000 zakken gratis compost uit aan 
inwoners, gemaakt van gft-afval van 
De Meerlanden. De gemeente wilde 
zo inwoners bedanken voor het schei-
den van gft-afval, maar is geschrok-
ken van glas en andere zaken in de 
compost. Niet gebruiken voor gazons 
dus.

door Ruud Vader

Dit jaar heeft de gemeente klach-
ten ontvangen van inwoners over 
vervuiling in de compost, zoals 
glas, kroonkurken van bierflesjes 
en plastic. Geen spullen die zich 
goed laten combineren met blote 
kindervoetjes in het gras. In een 
persbericht zegt de gemeente dit te 
betreuren. Ze heeft De Meerlanden 
opdracht gegeven onderzoek uit te 
voeren naar de mate van vervuiling 
en hoe deze is ontstaan.

Keurcompost
In het persbericht zegt de gemeente 
nog: "De compost van De Meerlan-
den is gemaakt van 40% tuinturf en 
60% gft-compost en draagt het keur-
merk Keurcompost. Dit is onder 
andere gemaakt van de gft die bij 
de huishoudens in de gemeente is 
ingezameld. Eventuele vervuiling 
in de compost (bijvoorbeeld glas, 
plastic, steentjes) wordt zoveel 

mogelijk verwijderd. Er kan altijd 
een beperkte hoeveelheid van dit 
afval in de compost aanwezig blij-
ven. Hieraan zijn uiteraard kwali-
teitseisen verbonden. Als het vol-
doet aan de wettelijke richtlijnen, 
kan de compost gewoon worden 
gebruikt. De Meerlanden onder-
zoekt nu of de compost die op 24 
maart is uitgedeeld, voldeed aan de 
richtlijnen en hoe deze (extra) ver-

vuiling is ontstaan."
Dat lijkt een wat te optimistische 
gedachte te zijn, als je in de richtlij-
nen leest dat er toch een percentage 
glasstukjes toelaatbaar is van 0,2 tot 
2 centimeter. De gemeente Bloe-
mendaal adviseert, totdat de uitslag 
van het onderzoek bekend is, voor-
zichtig te zijn met het gebruik van 
de compost op gazons, in verband 
met eventuele stukjes glas. Uiter-
aard kan de compost wel gewoon 
gebruikt worden in bloembakken 
en -perken en plaatsen waar niet 
gelopen wordt. Zodra de resultaten 
van het onderzoek bekend zijn, zal 
de gemeente deze publiceren op 
de website. Meer informatie is te 
verkrijgen bij De Meerlanden, tel. 
0297-381717 en pi@meerlanden.
nl. x

Waarschuwing glas in gratis
compost van de Meerlanden

Onderzoek naar klachten vervuilde gft-compost

bloemendaal - De bestuurder van een 
auto is vrijdagmiddag met zijn auto 
in een tuin van een woning beland. 
Rond 16.15 uur reed de oudere man 
vanaf de Busken Huetlaan richting 
de Bloemendaalseweg. Om onduide-
lijke reden reed de man rechtdoor in 
plaats van links of rechts af te slaan. 
De man reed een muurtje van de 
tuin omver en kwam tegen een in de 
tuin geparkeerde auto tot stilstand. 

Ambulance, brandweer en politie 
rukten uit om hulp te verlenen. 
De twee inzittenden zijn met hulp 
van de brandweerlieden en ambu-
lancebroeders uit de auto gehaald. 
Ambulancebroeders hebben zich 
vervolgens over de twee inzittenden 
ontfermt. Een bergingsauto heeft de 
auto weer uit de tuin gehaald. x

Pardoes de tuin in

(Foto: Rowin van Diest).

bennebroek/santpoort-zuid - De poli-
tie heeft donderdag 11 april even 
voor 18.00 uur twee personen in 
Bennebroek aangehouden in een 
gestolen auto. Het gaat om een 
20-jarige man uit Bennebroek en 
een 21-jarige vrouw uit Haarlem. 
De Haarlemse mocht na verhoor 
het politiebureau verlaten. De 
auto bleek op 25 maart te zijn 

gestolen bij een woninginbraak 
aan de Harddraverslaan in Sant-
poort-Zuid. Naar de rol van de 
Bennebroeker wordt nader onder-
zoek verricht. De eigenaar van de 
gestolen auto is in kennis gesteld 
van het terugvinden van zijn auto 
en wanneer het onderzoek is afge-
rond zal de auto aan hem gere-
tourneerd worden. x

Aanhouding om gestolen auto

bennebroek - Op dinsdag 23 april 
verzorgt Welzijn Bloemendaal 
van 10.00 tot 12.00 uur een och-
tend rond het nabestaande dossier 
onder het motto 'We zien wel als 
het zo ver is'. Veel mensen genie-
ten van het leven en staan niet 
stil bij de dood, laat staan bij de 
eigen uitvaart. Bij een overlijden 
moeten nabestaanden in korte 
tijd veel regelen. Gegevens en per-
soonlijke wensen kan men in een 
nabestaandendossier vastleggen. 
Ouderenadviseur Ria van Bakel-
Nieters informeert deze ochtend 
over de mogelijkheden. Na afloop 
ontvangt men een brochure. Loca-
tie Welzijn Ouderen Bloemendaal, 
locatie Zuid aan de Bennebroeker-
laan 5, tel. 023-5845300. Deelname 
kost € 3,- (inclusief koffie of thee). 
Vooraf aanmelden is gewenst. x

'We zien wel als
het zo ver is'

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434
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heemstede - "Mensen zien in het de 
krant, op de televisie en internet. 
We merken dat dit onderwerp heel 
erg leeft onder ouderen en hun kin-
deren. We krijgen dan ook heel veel 
vragen over hoe het nu precies zit 
met de eigen bijdrage van de AWBZ", 
zegt Marian Bruggink van Schut & 
Bruggink Estate Planners. Bruggink 
organiseert samen met Paul Schut en 
Batenburg Notarissen een informatie-
middag in Casca de Luifel in Heemste-
de over het onderwerp waar de laatste 
tijd zoveel over te doen is.

Een informatiemiddag ook waar 
volgens de organisatoren veel 
behoefte aan is. Marian Bruggink: 
"Wij zijn de eerste in de regio die 
een informatiemiddag over de eigen 
bijdrage AWBZ-regeling onderwerp 
organiseren. Elders in het land 
is het al een paar keer gedaan en 

binnen een mum van tijd zaten de 
zalen vol. Daar kun je dus goed aan 
zien dat mensen een grote behoefte 
hebben aan duidelijke informatie. 
Het is voor veel mensen namelijk 
nogal een angstbeeld dat ze hun 
eigen huis op moeten eten als zij in 
een verpleeghuis zitten."
De Algemene Wet Bijzondere Ziek-
tekosten (AWBZ) vergoedt lang-
durige zorg voor mensen met een 
ernstige beperking. Het gaat om 
beperkingen door een handicap, 
chronische ziekte of ouderdom. Op 
die manier hoef je geen hoge kosten 
te maken als je dure verpleging, ver-
zorging of behandeling nodig hebt. 
Veel ouderen moeten met ingang 
van 2013 een aanzienlijk hogere 
eigen bijdrage betalen. Dat ver-

schil kan wel oplopen tot € 1.000,- 
extra per maand. Gevolg hiervan 
kan zijn dat er straks geen erfenis 
meer over blijft. Ook jongeren heb-
ben soms met de AWBZ-regeling te 
maken. Paul Schut: "Als je 18 jaar of 
ouder bent en in een AWBZ-instel-
ling woont, moet je ook een eigen 
bijdrage betalen. De eigen bijdrage 
werd tot 1 januari 2013 vastgesteld 
uitsluitend op basis van het inko-
men, zoals AOW, pensioen en de 
rente-inkomsten uit fiscale spaar-
tegoeden. Het kabinet heeft per 1 
januari 2013 de eigen bijdrage voor 
de AWBZ verhoogd voor mensen 
met eigen vermogen. Dit is het 
punt waar momenteel veel over te 
doen is in de media. Je leest soms 
in de krant 'oplossingen' om dit te 
ontwijken zoals bijvoorbeeld een 
BV oprichten maar dat werkt niet 
altijd." 
Toch zijn er volgens Bruggink en 
Schut wel degelijk oplossingen te 
bedenken die helpen de eigen bij-
drage AWBZ te beperken. Bruggink: 
"Wij zullen dat tijdens de informa-
tiemiddag door middel van een 
PowerPoint presentatie en in begrij-
pelijke en duidelijke taal uitleggen. 
We hopen dat we op deze manier 
de onrust die over deze regeling is 
ontstaan weg kunnen nemen."
De informatiemiddag over de 
AWBZ regeling is donderdag 2 mei 
in Casca de Luifel aan de Herenweg 
96, Heemstede. De toegang is gra-
tis, aanvang is 14.30 uur. De middag 
duurt ongeveer een uur. Daarna is 
er gelegenheid tot vragen stellen. 
Graag van tevoren aanmelden via 
Schut en Bruggink via 023-5299888 
of info@sbp.nl, of via Batenburg, 
tel. 023-5530900 en info@baten-
burg.eu. x

'Uitleg in een begrijpelijke en
duidelijke taal over de AWBZ'

Informatiemiddag eigen bijdrage bij Casca

Paul Schut en Marian Bruggink: "We krijgen heel veel vragen over hoe het nu 
precies zit met de eigen bijdrage van de AWBZ" (Foto: Christa Warmerdam).

hoofddorp/regio - Het Spaarne Zie-
kenhuis heeft afgelopen week de 
website www.zorgbijkanker.nl gelan-
ceerd. Hier is alle informatie over 
behandeling en zorgverlening bij 
kanker in het Spaarne Ziekenhuis bij 
elkaar gebracht. Zo heeft het nieuwe 
Oncologiecentrum van het Spaarne 
Ziekenhuis niet alleen een fysieke 
plek, maar ook een virtuele plek 
gekregen. De website zorgbijkanker 
is gelinkt aan www.spaarnezieken-
huis.nl.

"Bij de diagnose kanker komt er 
heel veel op iemand af. Het is dan 
lastig om alle informatie die je in de 
spreekkamer krijgt te onthouden. 
Ook is het soms moeilijk om op 
internet betrouwbare informatie te 
vinden", aldus verpleegkundig spe-
cialist oncologie Pien Hoekstra. "Op 
zorgbijkanker.nl kunnen bezoekers 
actuele en juiste informatie vinden 
over de diagnose en behandeling 
van verschillende soorten kanker 
in het Spaarne Ziekenhuis."
Op www.zorgbijkanker.nl is infor-
matie te vinden over alles wat 
met kanker te maken heeft, zoals 
verschillende kankersoorten en 
behandelingen, mogelijkheden 
voor begeleiding en advies en over 
het team van specialisten dat bij de 
zorg betrokken is. Er zijn filmpjes 
waarin specialisten zelf vertellen 
over de behandeling. Daarnaast 
zijn er veel ervaringsverhalen van 
patiënten te vinden.
In het Spaarne Ziekenhuis wer-
ken professionals rondom kanker 

nauw samen. In de pas geopende 
nieuwbouw is naast het Oncolo-
giecentrum ook de nevenvestiging 
Radiotherapie van het Antoni van 
Leeuwenhoek te vinden. Daarnaast 
werkt het Spaarne Ziekenhuis 
steeds meer samen met het Kenne-
mer Gasthuis, het Adamas Inloop-
huis en Hospice Bardo.
De website is mogelijk gemaakt 
dankzij een gift van het Steunfonds 
van het Spaarne Ziekenhuis. x

Spaarne Ziekenhuis lanceert
website over zorg bij kanker

heemstede - Na weken van voorberei-
dingen en het wachten op mooi lente 
weer staat de AutoShow Heemstede 
op 20 april op de Raadhuisstraat en 
de Binnenweg. Ondanks de mindere 
periode die de auto-branche momen-
teel doormaakt is het de winkeliers-
vereniging WCH ook dit jaar weer 
gelukt om een mooie collectie auto's 
neer te zetten, met meer dan vijftien 
bedrijven, 22 merken en meer dan 
zestig bolides.

Vanzelfsprekend zijn vrijwel alle 
Heemsteedse merk-dealers van de 
partij, maar ook andere gerenom-
meerde merken als Mazda, Subaru 
en Audi die niet Heemstede geves-
tigd zijn nemen dit jaar deel. Nieu-
we modellen staan ook weer op de 
AutoShow. Hierbij is onder meer 
de nieuwe Mercedes CLA voor het 
eerst buiten de showroom van Bie-
mond & Van Wijk te zien. Maar ook 
Porsche is dit jaar  weer te bewonde-
ren. Ondanks dat Porsche Amster-
dam helaas niet aanwezig kan zijn 
zal Stern Exclusief waarschijnlijk 
komen met een Porsche 911 en een 
Aston Martin Virage. Twee topboli-
des met de nodige PK's.

Voor de andere onderwerpen valt er 
eveneens veel te zeggen. Zo zijn er 
kleine en compacte auto's en elek-
trische of hybride voertuigen die 
natuurlijk momenteel erg in trek 
zijn. Zowel bij Renault als bij Nis-
san zijn hier goede voorbeelden van 
te vinden. En ook het duitse Volks-
wagen komt voor het eerst naar de 
AutoShow van Heemstede.
De auto's worden opgesteld op het 
bredere deel van de Raadhuisstraat 
en het bredere deel van de Bin-
nenweg en staan te glimmen van 
09.30 tot 17.00uur. Vanuit Amster-
dam komt er een zweefmolen met 
muziek. De zweefmolen komt op 
de hoek van de Julianalaan en de 
Binnenweg te staan. In de loop van 
de middag zullen de deelnemende 
merken vergezeld worden door de 
swingende klanken van de Dixie-
land Crackerjacks. Een lopend 
orkest van vijf personen wat door 
de Raadhuisstraat en Binnenweg 
zal trekken van Noord naar Zuid. x

Autoshow in Heemstede

Aanstaande zaterdag bestaat de 
mogelijkheid om een Aston Martin 
Virage van dichtbij te bewonderen 
(Publiciteitsfoto).

haarlem/regio - De Vrijwilligerscen-
trale Haarlem e.o. houdt op zater-
dag 20 april open dag. Van 11.00 
tot 16.00 uur is iedereen welkom 
die benieuwd is naar wat er zoal 
aan vrijwilligerswerk voorhanden 
is. Tijdens de open dag informe-
ren de consulenten van de Vrijwil-
ligerscentrale bezoekers over alle 
aspecten van het vrijwilligers-
werk. De 550 beschikbare vaca-
tures kunnen worden bekeken 
en stagemogelijkheden bespro-
ken. Andere vragen gaan over de 
hoogte van de maximale vergoe-
ding die een vrijwilliger jaarlijks 
mag ontvangen en de rechten en 
plichten van vrijwilligers. Vrijwil-
ligerswerk is niet alleen een prima 
tijdsbesteding, maar kan ook die-
nen als middel tot herintreding. 
De open dag vindt plaats in de 
Vrijwilligerscentrale Haarlem aan 
de Nieuwe Groenmarkt 51. x

Open Dag

haarlem/overveen - Het Eerste Chris-
telijk Lyceum Haarlem en het Kenne-
mer Lyceum uit Overveen doen mee 
aan de nationale voorronde van de 
vijfde internationale duurzaamheids-
olympiade INESPO in het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen op 20 april 
aanstaande. Op 20 april presenteren 
ruim 250 scholieren van circa dertig 
scholen hun innovatieve en prakti-
sche oplossingen voor duurzaam-
heidsproblemen en strijden om een 
plekje in de internationale ronde van 
INESPO die plaatsvindt van 3 tot en 
met 6 juni in Middelburg.

Deelnemende scholieren moeten 
een milieuproject opzetten en 
uitvoeren volgens vaste regels. Zij 
moeten de gekozen milieuproble-
matiek onderzoeken, een voorstel 
maken om hun gevonden oplossing 
in de praktijk te brengen en een 
maquette of proefopstelling maken 
die de oplossing goed illustreert.
Op 20 april krijgen de deelnemende 
scholierenteams een stand om hun 
project aan een deskundige jury en 
het overige publiek te presenteren. 
Aan het einde van de dag maakt de 
jury de uitslag bekend. De tien beste 
teams gaan door naar de internatio-
nale ronde in juni in Middelburg, 
waar zij mogen strijden tegen circa 

300 internationale deelnemers uit 
vijftig landen. Daar kunnen zij 
bovendien deelname aan weten-
schapsolympiades in Brazilië, de 
Verenigde Staten of elders in Euro-
pa winnen.
INESPO staat voor International 
Environment & Sustainability Pro-
ject Olympiad. Onder het motto 
'Challenge yourself with INESPO', 
doet de wedstrijd een beroep op 
het vaak onderschatte oplossings-
vermogen van jongeren. Juist jon-
geren bedenken nieuwe en verras-
sende oplossingen, doordat zij in 
staat zijn 'out of the box' te denken. 
Ook stimuleert INESPO jongeren 
hun talenten te ontwikkelen en te 
excelleren en biedt een platform 
aan jongeren die willen laten zien 
wat ze kunnen en nieuwsgierig zijn 
naar het in de praktijk brengen van 
hun kennis.
Het evenement is voor iedereen 
gratis toegankelijk. De nationale 
ronde op 20 april vindt plaats in het 
Koninklijk Instituut voor de Tropen 
in Amsterdam van 09.00 tot 18.00 
uur. Bezoekers van INESPO krijgen 
bovendien een gratis toegangs-
kaartje voor het Tropenmuseum, 
geldig op diezelfde dag. Kijk voor 
meer informatie op www.inespo.
org. x

Duurzaamheidsolympiade

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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Bij uw eerste bestelling ontvangt 
u een gratis smakelijke attentie!

T: 023 82 00 392   www.homeinstead.nl

Zorgt u voor uw zieke of dementerende ouder?
Zou u nog meer willen doen maar 
ontbreekt u de tijd?
Wij bieden vervangende mantelzorg door 
deskundige medewerkers.
Zoals u en uw ouders dat wensen!

THUISZORG, MAAR DAN ANDERS!

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een

PAPERCLIP
voor € 15,00 excl. BTW

Internet:
www.buijzepers.nl
Tel: 071-3619323
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regio - Kennemerland heeft een oude 
geschiedenis. In de twaalfde eeuw 
behoorde het geslacht Van Haarlem 
tot de meest aanzienlijkste families. 
Uit hun uitgebreid grondbezit, ver-
spreid over het huidige Noord- en 
Zuid-Holland, deden de Haarlems 
rijke schenkingen aan de abdij van 
Egmond. De onbekende stamvader 
van het geslacht Van Haarlem en zijn 
zoons Allard, IJsbrand en Gerhard 
hadden nauwe banden met de abdij 
van Egmond. De oudste zoon Allard 
zou de stamvader worden van het 
geslacht Van Haarlem, de jongste 
zoon van het geslacht Van Egmond.

Eric H.P. Cordfunke, die al eerder 
tal van artikelen en boeken over 
de middeleeuwse geschiedenis 
en archeologie in Kennemerland 
publiceerde, behandelt in zijn 
jongste boek de Kennemer adel 
waarvan de titel luidt: Macht en 
Aanzien: Kennemer adel in de 
volle middeleeuwen (1050-1350).
Auteur Cordfunke vermoedt dat er 
een sterke overeenkomst is tussen 
de stambomen van de Egmonds en 
de Haarlems gezien de naamgeving. 
Toch kunnen de beide genealogie-
en niet direct met elkaar verbon-

den worden, omdat in de oudste 
generaties een schakel ontbreekt. 
Als voorbeeld noemt de schrijver 
de naam IJsbrand die zowel bij de 
Egmonds als bij de Haarlems in de 
derde generatie voorkomt.
In de tiende eeuw komt Haarlem 
voor het eerst voor in de litera-
tuur. In de bron wordt de plaats 
vermeld onder de naam 'Haralem'. 
Uit archeologisch onderzoek blijkt 
dat er 1500 jaar voor onze jaartel-
ling al sprake was van bewoning in 
de omgeving van het Spaarne. De 
plaats ontstond als geestnederzet-
ting op een strandwal, waarover 
een landweg liep die het noor-

den van Holland met het zuiden 
verbond. De stad werd de zetel 
van de graven van Holland en in 
1245 verleende Graaf Willem II 
Haarlem stadsrechten. Door de 
gunstige ligging aan het Spaarne 
en door de hierboven genoemde 
verbindingsweg kon de stad zich 
snel ontwikkelen. De economie 
van de stad draaide in de dertiende 
en veertiende eeuw vooral op het 
brouwen van bier, scheepsbouw 
en lakennijverheid.

Oorsprong Kennemer adel
De oorsprong van de Kennemer 
adel gaat terug tot de vroege mid-
deleeuwen, de tijd waarin grond-
bezit aanzien en macht betekende. 
Maar tussen de adel uit die tijd en 
die in de dertiende en veertiende 
eeuw ligt een periode van vele 
eeuwen waarin grote veranderin-
gen binnen de sociale bovenlaag 
ontstonden. Vooral het proces van 
feodalisering van de adel, waarbij 
een afhankelijkheidsrelatie tussen 
leenheer en leenman ontstond, 
voltrok zich einde dertiende eeuw 
in snel tempo. Er kwamen nieuwe 
geslachten bij, vaak zijtakken van 
oude geslachten. Door huwelijken 

binnen de eigen kring vormden 
zich hechte verwantschapsrela-
ties. Tegenstellingen tussen deze 
clans leidden ook vaak tot heftige 
partijtwisten.
Tijdens het bewind van graaf Flo-
ris IV (1222-1234) ontstond een 
nieuw Kennemer geslacht, dat in 
de daarop volgende eeuwen een 
belangrijke rol in het graafschap 
zou spelen, het geslacht Van Brede-
rode. In de duinen onder Bloemen-
daal vestigde dit geslacht zich daar 
in de dertiende eeuw. De naam 
Brederode van het gelijknamige 
kasteel heeft de betekenis van een 
plek waar over een grote breedte 
bos was gerooid. Het vierkante slot 
was door een gracht met een brug 
gescheiden van de voorburcht, 
die weer door een brug geschei-
den was van de nog bestaande 
voorpoort. De oudste aanleg van 
dit interessante complex dateert 
uit het einde van de dertiende 
eeuw. Het kasteel was niet alleen 
imposant, maar ook sterk en voor 
die tijd bijzonder comfortabel en 
hygiënisch. Aan de ruïne is nog te 
zien hoe machtig dit bolwerk eens 
was.
Niet eerder werd de geschiedenis 
van deze hoogadellijke geslachten 
in Kennemerland in een samen-
hangend verband beschreven. De 
schriftelijke overlevering uit de 
onderzochte periode (1050-1350) is 
weliswaar beperkt, maar door een 
zorgvuldige analyse van het over-
geleverde materiaal is het moge-
lijk gebleken meer zicht te krij-
gen op deze adelsgroep, die in het 
Kennemerland van die dagen een 
belangrijke rol heeft gespeeld.
Macht en aanzien is uitgegeven 
door Walburg Pers in Zutphen en 
is in de boekhandel verkrijgbaar 
voor € 24,95. x

Macht en aanzien: de Kennemer adel
Eric H.P. Cordfunke neemt de beroemde geslachten onder de loep

Nog altijd een landmark in Kennemerland. Aan de ruïne van Berderode is nog goed te zien hoe machtig dit bolwerk eens 
was.

Tekst: Fred Dukker. Foto's: Walburg 
Pers - www.walburgpers.nl. x

Met name het proces van feodalisering van de adel, waarbij een afhankelijk-
heidsrelatie tussen leenheer en leenman ontstond, voltrok zich eind dertiende 
eeuw in een snel tempo. x

De ruïne van het slot van Egmond in Egmond aan de Hoef. x

Ridders en hun geschiedenis blijven 
nog altijd tot de verbeelding spelen.

heemstede - Als voorbereiding op de 
inhuldiging van Willem Alexander 
geeft Ileen Montijn op donderdag 25 
april een lezing over 'Hoog geboren, 
250 jaar adellijk leven in Nederland'. 
De lezing vindt plaats bij Boekhan-
del Blokker aan de Binnenweg 138 
in Heemstede.

Wie van adel is, is erfelijk belast 
met een wereld van tradities en 
mythen, waar buitenstaanders 
maar moeilijk in doordringen. 
Toch zijn veel mensen gefascineerd 
door het verschijnsel adel. Al was 
het maar omdat deze bevolkins-
groep, die ooit onbetwist aan de 
top van de samenleving stond, nog 
steeds beschikt over onevenredig 
veel geld en invloed. Ileen Montijn 
schrijft over de beeldvorming en 
de werkelijkheid daarachter, over 
de levenswijze van de adel en de 

opvattingen die daarbij horen. En 
over de kritiek op adellijke voor-
rechten en pretenties, die 250 jaar 
geleden opbloeide en sindsdien 
nooit meer helemaal is verstomd. 
Hoog geboren is een boek over 
hoogmoed en deemoed, eergevoel 
en nostalgie, helden en zwarte 
schapen.
Ileen Montijn is historica, schrijf-
ster en columniste. In 2002 ver-
scheen van haar Naar buiten! Haar 
boek Leven op stand 1890-1940 is 
alom geprezen als een even origi-
neel als onderhoudend standaard-
werk over het huiselijke leven van 
de Nederlandse bovenlaag.
Aanvang donderdag 25 april is 
20.00 uur. De toegang bedraagt € 
7,50. Reserveren is gewenst, tel. 
023-5282472 en info@boekhan-
delblokker.nl. x

250 Jaar adellijk leven
Lezing door Ileen Montijn
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heemstede - In het weekend van 26 
t/m 28 april wordt de eerste Heem-
steedse Kunstbeurs georganiseerd. 
Organisatoren van dit evenement 
zijn kunstenaars Marjan Jaspers en 
Albert Rollich. "Het is een opbaring 
voor mij om te zien hoe goed zoiets 
te organiseren is als je de juiste men-
sen hebt die je willen helpen", zegt 
Marjan Jaspers. "We zijn met niets 
begonnen maar binnen korte tijd 
hadden zoveel kunstenaars zich aan-
gemeld dat we nu zelfs een wachtlijst 
hebben."

door Christa Warmerdam

De 64-jarige kunstenares woont in 
Haarlem en werkt in Heemstede. 
In haar atelier aan de Voorweg in 
Heemstede vertelt zij enthousi-
ast over de eerste Kunstbeurs van 
Heemstede. "Het gaat een inspire-
rend weekend vol kunst en cultuur 
worden. Er zal kunst van verschil-
lende disciplines te zien zijn. In 
totaal tonen 37 kunstenaars hun 
werk, onder anderen schilderijen, 

beelden, mozaïek en fotografie." 
Tijdens de openingsavond, vrijdag 
26 april zal (heren)orkest Teister-
band verschillende malen optre-
den.
Voor de kinderen is er ook genoeg 
te doen zijn op het gebied van kunst 
en muziek. Marjan: "Wat heel leuk 
gaat worden zijn de verschillende 
workshops voor de kinderen. Zij 
kunnen onder meer kleien, buik-
dansen of  cupcakes maken met 
een kunstthema. De Wereldmu-
ziekschool treedt het hele weekend 
op en geeft ook workshops voor 
kinderen. We willen het publiek 
een zo'n breed mogelijk scala aan 
kust bieden, want dat is toch het 
leukste. Juist al die verschillende 
kunststijlen maakt dat er voor 
iedereen wel iets tussen zit wat hij 
of zij mooi vindt."
De deelnemende kunstenaars zijn 
niet op opleiding maar puur op 

talent uitgekozen. "De meeste kun-
stenaars kennen we van andere 
evenementen zoals de Haarlemse 
kunstlijn, of van exposities in het 
Raadhuis. De kunstenaars komen 
uit de randgemeentes van Haar-
lem, veel uit Heemstede maar ook 
uit Bloemendaal, Bennebroek en 
Zandvoort."
Marjan is een veelzijdig kunstena-
res, ze maakt schilderijen, kera-
miek, fotografeert en maakt korte 
films. Tijdens de Kunstbeurs zal zij  
haar olieverfschilderijen en enkele 
bijzondere objecten laten zien. De 
kunstenares laat zich voor schil-
derijen graag inspireren door de 
natuur, maar staat ook open voor 
nieuwe technieken. Zo maakt zij 
heel bijzondere 'kunstkastjes'. In 
de kunstkastjes is in het schilderij 
ook een filmpje te zien. "Kunstkast-
jes maken is voor mij een uitda-
ging want het vraagt om een hele 
andere manier van concentratie. Ik 
kwam op het idee om deze kastjes 
te maken door vrienden van mijn 
dochter. Zij vertelden mij dat er 
kleine mediaplayers bestaan. Ik 
dacht: misschien wel grappig als 
ik dat nu eens in een schilderij 
verwerk."
De kunst die verder tijdens de 
Kunstbeurs getoond wordt is vol-
gens Marjan zeer betaalbaar en er 
zal dan ook genoeg keus voor ieder-
een zijn. "We hebben geprobeerd 
om in de verschillende prijsklas-
sen iets te kunnen bieden en dat is 
goed gelukt. Het aanbod is zo groot 
dat ik het een soort snoepwinkel 
voor de kunstliefhebber noem."
De Heemsteedse kunstbeurs wordt 
vrijdagavond 26 april om 19.30 uur 
officieel geopend (tot 22.00 uur 
open) in de Pinksterkerk aan de 
Camplaan 18 in Heemstede. Zater-
dag 27 april en zondag 28 april is de 
beurs van 11.00 tot 17.00 te bezoe-
ken. De toegang is gratis. Kijk voor 
meer informatie en aanmelden 
workshops (bij voorkeur) op www.
heemsteedsekunstbeurs.nl. x

Heemsteedse Kunstbeurs een
snoepwinkel voor liefhebbers

Met niets begonnen maar nu zelfs wachtlijst

Marjan Jaspers in haar atelier in Heemstede: "Het aanbod is zo groot dat ik het 
een soort snoepwinkel voor de kunstliefhebber noem" (Foto: Christa Warmer-
dam).

heemstede - De opening van het 
nieuwe seizoen is verrassend bij de 
Heemsteedse Kunstkring. Dit keer 
zal  Mylou Frencken op 26 april het 
nieuwe programma presenteren met 
een variatie aan musical, klassieke 
muziek, jazz, ballet, cabaret, toneel 
en opera. Daarbij zal zij ook aandacht 
besteden aan haar eigen theaterpro-
gramma: Purper Ladies.

Mylou Frencken geboren in Amster-
dam, maar getogen in Haarlem, is 
een rasechte entertainer. Ze speelt 
voorstellingen, maakt cabaretpro-
gramma's, zingt en schrijft teksten. 
Naast haar werk in het theater 
schrijft Mylou columns en speelt 
zij de zingende bardame in de tele-
visiequiz Met het Mes op Tafel.
Mensen uit Heemstede én omgeving 
zijn welkom voor de presentatie en 
de uitreiking van het programma-
boekje 2013-2014. Wie ter plekke 
besluit lid te worden van HKK om 
zo optimaal gebruik te kunnen 
maken van het nieuwe seizoen, is 
niet het gebruikelijke inschrijfgeld 
verschuldigd. Leden krijgen korting 
en speciale plaatsen in de theaters, 
kunnen gebruik maken van een 
speciale bus service naar de thea-
ters, HKK voorstellingen bezoeken 

en aan excursies meedoen. In het 
nieuwe seizoen is er ook speciale 
aandacht voor een avondje alleen 
uit.
De presentatie begint om 20.00 uur 
in de Burgerzaal van het gemeen-
tehuis aan het Raadhuisplein 1 in 
Heemstede. De deuren zijn open 
vanaf 19.30 uur. Na afloop om 22.00 
uur biedt het bestuur een drankje 
en hapje aan, geheel in stijl van de 
presentatie: verrassend. x

Verrassende opening
Seizoensstart Heemsteedse Kunstkring

Genieten 26 april van rasentertainer 
Mylou Frencken (Archieffoto).

haarlem - Op de kinderpoli van het 
Kennemer Gasthuis in Haarlem, 
locatie zuid, hangen sinds kort 
foto's van vogels. Het zijn natuurfo-
to's gemaakt door de 15-jarige Den-
nis Klein uit Velserbroek. Dennis 
maakt al jaren foto's van vogels. Op 
jonge leeftijd was hij al geïnteres-
seerd in deze dieren en om thuis 
aan te tonen dat hij iets bijzonders 
had gezien, ging hij foto's maken. 
Eerst met een eenvoudige came-
ra, inmiddels met een professio-
nele. Om de mooiste resultaten te 
bereiken moet Dennis soms uren 

wachten, maar door het observe-
ren weet hij precies wanneer hij 
welke vogels kan zien, samen met 
vrienden of alleen. De foto's maakt 
Dennis in natuurgebieden in Neder-
land, zoals bijvoorbeeld afgelopen 
zomervakantie in de Lauwersmeer. 
Maar ook in de omgeving van Ken-
nemerland valt voldoende te foto-
graferen. Een deel van zijn foto's is 
nu te zien op de kinderpoli van het 
Kennemer Gasthuis, locatie zuid. x

Bijzondere vogelfoto's

Purperreiger (Foto: Dennis Klein).

heemstede - Van maandag 22 april 
tot en met vrijdag 26 april zal Irene 
Moors een week lang de 100% Och-
tendshow op 100% NL presenteren 
met de 'Koninklijke Week'. Elke 
dag ontvangt Irene een bijzon-
dere gast en zal zij vooruitblikken 
op de troonswisseling op 30 april. 
"Een ochtendshow betekent vroeg 
opstaan, maar dat heb ik er graag 
voor over", aldus de Heemsteedse 
presentatrice. "Ik vind het echt 
geweldig om de Koninklijke Week 
met de 100% NL luisteraars te mogen 
beleven. Ik hoop op veel voorpret, 

'koninklijk' artiestenbezoek en een 
lichte dosis oranjekoorts. Het is 
een eer om de gastpresentator van 
dienst te mogen zijn in de vroege 
ochtend. Ik heb er heel veel zin in." 
Sinds januari is Irene Moors ook te 
horen als stationvoice van 100% NL. 
De 'Koninklijke Week' met Irene 
Moors is van maandag 22 april 
tot en met vrijdag 26 april tussen 
07.00 en 10.00 uur te horen op 100% 
NL. Ook is alles live te volgen via 
www.100p.nl. x

Een Koninklijke Week

(Publiciteitsfoto).

bloemendaal - Op zondag 21 april zal 
drs. Bouke Beumer een lezing geven 
in De Kapel aan de Potgieterweg 4 
in Bloemendaal, met als thema 'De 
ademnood van een beschaving'. Aan-
vang is 10.30 uur. Publiek kan zoals 
gebruikelijk na afloop vragen stel-
len.

Thomas Mann (1875-1955) was een 
van de grootste schrijvers van de 
twintigste eeuw. In 1933 werd hij 
genoodzaakt Duitsland te verlaten, 
vanwege zijn kritiek op de ideolo-
gie en de verderfelijke praktijken 
van het Hitler-bewind. Hij schreef 
over een breuk in de beschavingsge-
schiedenis van zijn land. Het griefde 
hem, dat de Universiteit van Bonn 

hem zijn Eredoctoraat ontnam. Hij 
vestigde zich in Amerika en ver-
kreeg daar het staatsburgerschap. 
Zijn boek 'Doktor Faustus' bevat een 
grondige analyse van de opkomst 
van het fascisme. Hij noemde zich-
zelf een militant humanist. Hij 
had belangstelling voor religie, 
maar vreesde de beperking van 
de eigen verantwoordelijkheid. In 
1929 ontving hij de Nobelprijs voor 
Literatuur voor zijn familieroman 
'Buddenbrooks'. Tot zijn bekend-
ste werken behoort 'de Toverberg', 
schets van een Duitse familie. Ook 
dit boek is verfilmd. Kenmerkend 
voor zijn schrijverschap is de ver-
fijnde ironie. x

Ademnood van een beschaving

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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Ruim een eeuw vakmanschap 
in natuursteen

Nu exclusief in de verkoop: Waterurnen

Haarlem - “Als ik het bedrijf moet typeren, dan 
stel ik de begrippen persoonlijke aandacht en 
optimale dienstverlening voorop,” vertelt Guy 
Troupin. Als vijfde generatie Troupin in het 
bedrijf heeft Guy de ervaring van zijn voorgan-
gers meegekregen en combineert dat met de 
wensen van de klanten van deze tijd. “Daarom 
zijn wij gespecialiseerd in persoonlijke en 
bijzondere monumenten. In samenspraak met 
de klant ontstaat er bijna altijd een speciaal ge-
denkteken. Soms is het een eigen ontwerp, ook 
werken we samen met door ons geselecteerde 
kunstenaars voor specifieke wensen. Het oude 
ambacht combineren we met de modernste 
technieken, zodat eigenlijk alles mogelijk is.”  

Troupin Natuursteen bestaat sinds 1898. Het 
bedrijf in de Lange Herenstraat bevat talloze 
materialen en gedenkstenen. Het bedrijf heeft 
veel mogelijkheden op het gebied van natuur-
steen en is specialist in graniet, ruwe natuursteen, 
marmer en kalksteen. “Tegenwoordig worden de 
meeste gedenktekens gemaakt van graniet. De 
belangrijkste eigenschappen van graniet zijn de 
vorstbestendigheid en de duurzaamheid. Wij pro-
duceren alles zelf en door de moderne technieken 
en diverse materialen zijn er nauwelijks beper-
kingen. Zo zijn er vele combinaties mogelijk met 

duurzame materialen als glas, RVS en brons.” Het 
aanbrengen van nieuwe inscripties in bestaande 
monumenten of het helemaal opnieuw beletteren 
van een monument behoren ook tot de dienstver-
lening van de oudste steenbewerker van Haarlem.
Nieuwe service van Troupin is de verzekering voor 
vijf jaar voor dertig euro per jaar op de gedenk-
steen, tegen alle denkbaar mogelijke schade. “We 
starten binnenkort ook met het verzekeren van 
gedenktekens die nog geen vijf jaar oud zijn. Zo 
ben je verzekerd van een goed onderhouden ge-
denkteken.” Alle informatie hierover vindt u op de 
website. De ruime keus aan sierurnen is onlangs 
uitgebreid. De Waterurn is opgenomen in de col-
lectie, een bijzondere en exclusieve urn van brons. 
Het bijzondere bestaat uit het feit dat er plaats is 
voor as van twee personen, die in de loop van 10 
jaar met het regenwater langzaam in de grond 
wordt opgenomen. De urn kan in de eigen tuin 
worden geplaatst, zodat u uw eigen gedenkplaats 
heel dichtbij heeft. De urn heeft een vaste prijs en 
is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. 

Troupin Natuursteen B.V.
Lange Herenstraat 30 – 28
2011 LJ Haarlem
023-5326013 en www.troupinnatuursteen.nl

- grafmonumenten  - urnmonumenten
- (vervolg)inscripties  - bronswerk
- restauraties  -  bezichtiging op afspraak

Showroom:  Tappersweg 49
2031 ET Haarlem
Waarderpolder
T: 023-5380023
M: 06-28064899
E: info@grafsteenverkoop.nl

www.grafsteenverkoop.nl

Grafsteen 
Verkoop

Gerlofsma
een mooi monument 

voor een mooie prijs

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.



haarlem/regio - 'Het dagboek van 
Anne Frank' is één van de meest ver-
kochte boeken ter wereld. Het boek 
waarin het Joodse meisje Anne ver-
telt over haar verblijf in het Achter-
huis tijdens de Tweede Wereldoorlog 
is wereldberoemd. Acteur en schrijver 
Fred Rosenhart schreef een toneel-
stuk waarin het verhaal van mede-
onderduiker Fritz en zijn grote liefde 
Lotte verteld wordt.

door Christa Warmerdam

Heemstedenaar Fred Rosenhart 
speelde al verschillende keren de 
rol van Fritz Pfeffer in het toneel-
stuk Anne Frank en raakte in de 
ban van de waarschijnlijk meest 
onbekende onderduiker uit het 
Achterhuis. "Ik ben me op een 
gegeven moment steeds meer gaan 
verdiepen in wie Fritz nou eigenlijk 
was. Fritz werd door Anne Dussel 
genoemd wat 'dom' betekent en dat 
zegt ook al iets."
Het verhaal van Frtiz en zijn grote 
liefde Lotte is volgens Rosenhart net 
zo'n intrigerend verhaal als het ver-
haal van Anne, maar is bij het grote 
publiek minder bekend. Rosenhart: 
"Fritz en Lotte waren voor de oorlog 
heel goed bevriend met de familie 
Frank. Ze kwamen elke zaterdag-
middag bij elkaar. Toen Fritz plot-
seling moest onderduiken heeft hij 
nooit afscheid kunnen nemen van 
Lotte. Lotte heeft ook al die tijd niet 
geweten waar hij was."
Rosenhart heeft al vanaf zijn jeugd 
een fascinatie voor Anne Frank en 
de Tweede Wereldoorlog. "Het gege-
ven dat mensen zomaar bij elkaar 
worden gezet en opgesloten zitten 
is bizar natuurlijk. Ik vind ook dat 
we dit verhaal moeten blijven ver-
tellen. Ik wil de mensen een spiegel 
voor houden en laten zien dat dit 
nooit meer mag gebeuren."

In het toneelstuk 'Lotte' wordt in 
drie monologen het verhaal van 
Lotte verteld. Rosenhart speelt zelf 
de rol van Fritz en Joan Roeleveld 
de rol van Lotte. Roeleveld ziet het 
stuk als een eerbetoon aan Lotte 
en Fritz. Roeleveld: "Het verhaal 
van Lotte en Fritz is eigenlijk nooit 
echt goed verteld. Het is goed dat 
Lotte in dit toneelstuk haar verhaal 
kwijt kan. Ik zie dit toneelstuk als 

een soort van monument van Lotte 
voor Fritz."
Maria Eldering speelt de rol van 
Anne Frank. Eldering legt uit dat dit 
een heel andere kijk geeft op het 
beroemde verhaal: "Anne heeft het 
dagboek geschreven maar er later 
veranderingen in aangebracht. We 
gebruiken in het stuk de originele 
teksten en de tekst die ze veranderd 
heeft. Je ziet in dit toneelstuk een 
heel andere kant van Anne en je 
ziet haar in anderhalf jaar tijd vol-
wassen worden. Die twee gegevens 
maken dat de rol van Anne heel 
interessant is om te spelen en om 
naar te kijken."
'Lotte' van Fred Rosenhart met 
Maria Eldering, Joan Roeleveld en 
Fred Rosenhart, is vrijdag 26 april 
en zaterdag 27 april te zien in The-
ater Nieuw Vredenhof aan de Van 
Oldenbarneveltlaan 17 in Haarlem. 
Aanvang is 20.30 uur. Kaarten à € 
10 (+ € 1,- administratiekosten per 
reservering) zijn te bestellen via 
Rosenhartproducties@hotmail.
com of 06-10613232. De voorstel-
ling is tevens zaterdag 4 mei te zien 
in de Jopenkerk, Gedempte Volders-
gracht 2 in Haarlem. Kaarten reser-
veren voor deze dag kan via www.
jopen.nl. x
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie 

Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een 

klacht over de nabezorging door de te geven via www.buijzebestelnet.nl.

Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week Bezoek deze website, klik 

op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht 

wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

In de ban van de meest
onbekende onderduiker

Drie monologen vormen één toneelstuk

Lotte is volgens Fred Rosenhart net 
zo'n intrigerend verhaal als het ver-
haal van Anne Frank, maar is bij het 
grote publiek minder bekend (Publi-
citeitsfoto).

heemstede - Op woensdag 1 mei van 
13.30 tot 15.30 uur kunnen kinde-
ren van 8 tot en met 12 jaar met 
het programma Glogster online een 
poster maken met eigen teksten, 
grappige animaties, foto's en film-
pjes over een zelfbedacht thema. 
De workshop vindt plaats in Bibli-
otheek Heemstede aan het Juliana-
plein 1. De toegangsprijs bedraagt 
voor leden € 5,-. Niet-leden betalen 
€ 7,50. Tijdens het maken van de 

poster komt ook het onderwerp 
'online privacy' aan de orde, bijvoor-
beeld wat je van jezelf op internet 
plaatst en 'copyright'. Spelenderwijs 
krijgen de kinderen ICT vaardighe-
den onder de knie en worden ze 
zich bewust van hun identiteit op 
internet. De poster wordt in kleur 
uitgeprint, maar kan ook online 
naar vrienden worden gestuurd. 
Kijk voor meer informatie op www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl. x

Online een poster maken

heemstede - Steeds meer mensen 
koesteren de wens te publiceren: 
gedichten, blogs, romans of memoi-
res. Onze communicatie verloopt 
steeds vaker via geschreven taal: 
we mailen, chatten en schrijven sta-
tusupdates, waardoor het verschil 
tussen schrijver en lezer vervaagt.

Wat heeft dat voor invloed in 
ons leven en onze samenleving? 
Waar komt de groeiende drang 
tot schrijven toch vandaan? En 
wat beschouwen wij als goede 
literatuur vandaag de dag? Jannah 
Loontjes bespreekt dit onderwerp 
op vrijdag 19 april bij Boekhandel 
Blokker in 'Mijn leven is mooier 
dan literatuur, een kleine filosofie 
van het schrijverschap'.
Tevens zal Jannah Loontjens voor-
dragen uit haar gedichtenbundel 
'Dat ben jij toch', verschenen in 
2013. In deze bundel dicht ze over 
kenmerkende zaken als sociaal 
ongemak. Ze onderzoekt hoe wij 
als mensen (en soms als dieren) op 
elkaar lijken en toch onze eigen-
heid behouden.
Jannah Loontjens (1974) is schrijf-
ster en filosoof. Ze promoveerde 
onlangs aan de Universiteit van 
Amsterdam als literatuurweten-
schapper. In 2002 publiceerde ze 
de dichtbundel Varianten van nu, 

daarna verscheen Het ongelooflij-
ke krimpen (2006). In 2007 debu-
teerde ze als romanschrijfster met 
Veel geluk. Haar enthousiast ont-
vangen roman Hoe laat eigenlijk 
(2011) werd genomineerd voor de 
Halewijnliteratuurprijs.
Aanvang vrijdag 19 april aan de 
Binnenweg 138 is 16.00 uur. De toe-
gang is gratis, reserveren gewend, 
tel. 023-5282472 en info@boek-
handelblokker.nl. Zie ook www.
boekhandelblokker.nl. x

Over de drang tot schrijven
Voordracht door Jannah Loontjens

Jannah Loontjes (Publiciteitsfoto).

haarlem - Op dinsdag 23 april van 
20.00 tot 21.30 uur vertelt Karina 
Meeuwse over het leven van de eer-
ste koning van het Koninkrijk Hol-
land: Lodewijk Napoleon, broer van 
de Franse keizer. Lodewijk Napoleon 
bewoonde Paviljoen Welgelegen in 
Haarlem, het tegenwoordige Provin-
ciehuis.

Op 30 april wordt prins Willem-
Alexander ingehuldigd als Koning 
der Nederlanden. Het Huis Oranje-
Nassau leverde echter niet de eer-
ste constitutionele koning. Dat 
was Lodewijk Napoleon, de man 
die Haarlem in 1810 als een dief in 
de nacht verliet, maar die nog lang 
door het Nederlandse volk herin-
nerd zou worden als Lodewijk de 
Goede.
De lezing wordt verzorgd door 

documentairemaker en schrij-
ver Karina Meeuwse. Zij vertoont 
filmfragmenten over Lodewijk 
Napoleon en vertelt over de dra-
matische relatie met zijn grote 
broer Napoleon Bonaparte, die 
álles voor hem bepaalde: zijn car-
rière, zijn huwelijk en zelfs zijn 
nageslacht…
De lezing vindt plaats in Biblio-
theek Haarlem Centrum aan de 
Gasthuisstraat 32 in Haarlem. Met 
deze lezing geeft de bibliotheek 
alvast het startschot voor de vie-
ring van het 200-jarig bestaan van 
het Koninkrijk der Nederlanden 
in de periode 2013-2015.
De toegangsprijs bedraagt voor 
leden € 5,- en € 7,50 voor niet-
leden. Kijk voor meer informatie 
en reserveren op www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl. x

'Konijn van Holland'
Lezing over Lodewijk Napoleon

heemstede - Op dinsdag 23 april 
verzorgt Frank van den Berge een 
presentatie door Frank van den 
Berge, getiteld 'Ethiopië, de diver-
se gezichten van Abessynië' In 
deze lezing krijgt het publiek een 
impressie van de enorme diversiteit 
aan 'gezichten' in dit uitzonderlijke 
land in Oost-Afrika. Op een opper-
vlak, zo groot als Frankrijk en Span-
je samen, ontmoette Van den Berge 
veel onderling totaal verschillende 
samenlevingen met elk hun eigen 
levensstijl, taal en cultuur. Maar 

ook de verschillen in landschap, 
temperatuur, hoogte, de aanwezig-
heid van natuurwonderen zoals de 
watervallen in de Blauwe Nijl, de in 
rots uitgehakte kerken, dit alles is 
Ethiopië. Het reisverhaal 'Gambela' 
van Frank, wordt voor de Stichting S-
3-O ter verkoop aangeboden tijdens 
de lezing. De Trefpunt-Casca-lezing 
Ethiopië, de diverse gezichten van 
Abessynië is bij Casca in de Luifel 
aan de Herenweg 96 in Heemstede 
op dinsdag 23 april om 14.30 uur. 
De towegang bedraagt € 4,-. x

Gezichten van Abessynië

heemstede - Het Humanistisch Ver-
bond Haarlemmerland organiseert 
op donderdag 25 april een filma-
vond in Theater de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede. Vertoond 
wordt Disney's film Wall-E , die past 
bij het jaarthema van het Humanis-
tisch Verbond, namelijk de mens in 
de toekomst. Het lijkt een verhaal 

voor kinderen over de vriendschap 
tussen twee robots. In feite is het 
een kritische film over de westerse 
levensstijl en daarmee een film voor 
volwassenen. Tijdens een geautoma-
tiseerde schoonmaakoperatie van de 
aarde verblijft de mens in de ruimte 
en moet daar helaas ook blijven. De 
film is een fraaie illustratie van wat 

De mens in de toekomst er gebeurt als de mens ophoudt met 
zelf te denken. Deze film werd inder-
tijd bekroond met een Oscar voor de 
beste animatiefilm. De zaal is open 
om 19.00 uur, de film begint om 
19.30 uur. Na afloop is er een nabe-
spreking en gelegenheid tot napra-
ten.  Aanmelden is niet noodzakelijk, 
maar wordt wel op prijs gesteld via 
iwiame@me.com of tel. 023-5762081. 
De toegang is gratis, maar consump-
ties zijn voor eigen rekening. x
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Dorette salon de beauté  Bloemendaalseweg 23 Bloemendaal

Ben je je schimmelnagels beu en heb je alles al geprobeerd?
Bij Dorette salon de beauté zijn we gespecialiseerd in het behandelen 

van schimmelnagels. De PACT® Schimmelnagel Therapie is een nieuwe 

effectieve behandeling, veilig en pijnloos. Maak een afspraak voor een 

Pedicurebehandeling met een gratis intake 023 525 26 02.

Surf voor meer informatie naar www.dorette.info

Begin nu met de PACT® dan kan je schimmelvrij de zomer in!

Reijnhoudt Bouw
Bennebroek

Voor al uw bouwwerkzaamheden.

- Dakkapellen en dakwerk.

- Vervangen van glas, ramen, deuren 

en kozijnen.

- Verbouwing van de woning, 

badkamer en toiletruimte.

- Aanbouw, dakopbouw.

- Diverse timmerwerkzaamheden.

Telefoon: 06-14133190

Uw specialist in zonnepanelen
Vrijblijvende offerte

Vestigingen in Heiloo, Haarlem, Nieuwe Niedorp,
Hoorn, Lunteren en Eindhoven

Alg Info: 023–5241473 / 06-39114838
www.solarshine.eu info@solarshine.eu

Plaats een 

voor € 15,00 excl. BTW

Internet : www.buijzepers.nl

Telefoon : 071-3619323
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bloemendaal - Drie Nederlandse jon-
gens en de Franse slag, dat is Alder-
liefste. Op zaterdagavond 20 april 
vertolken ze live hun zonnige liedjes 
in Bloemendaal met vanaf 21.00 uur 
hits als 'Laat me/Vivre' en 'Une belle 
histoire /Een mooi verhaal' bij Grand 

Café De Rusthoek. Toegang € 10,- per 
persoon. Kaartverkoop loopt via de 
bar.

Gerard Alderliefste, Luc de Bruin 
en Robert Kramers maken zonnige 
en vrolijke 'powerchansons' en 

stonden in 2004 met hun debuutal-
bum  'Je maintiendrai' 34 weken in 
de vaderlandse album top 100. De 
Nederlandse band bestaat al sinds 
1993 en treed al jarenlang succesvol 
op in allerlei kroegen en cafés.
In februari 2000 deed Alderliefste 
mee aan het Nationaal Songfesti-
val met het nummer Evenwicht, 
geschreven door Jochem Fluitsma 
en Eric van Tijn, maar het num-
mer haalde het niet. De band kreeg 
hierdoor wel landelijke bekend-
heid en treedde steeds vaker op in 
programma's als De vrienden van 
Amstel Live. 
In 2005 ontstond de samenwerking 
met Liesbeth List en Ramses Shaffy 
met 'Laat me/Vivre'. Een nummer 
dat al enkele jaren hoog genoteerd 
staat in de Top 2000 Allertijden. 
Naast optredens in Mooi!Weer de 
Leeuw' werd in 2006 de single 'Une 
belle histoire/Een mooi verhaal' uit-
gebracht, een duet van Alderliefste 
met Paul de Leeuw.
Op 20 april komen ze dus hun hits 
vertolken in Café De Rusthoek aan 
de Bloemendaalseweg 141. Café De 
Rusthoek is al sinds 1906 een café 
en vaste ontmoetingsplek. Geen 
wonder dat de band Alderliefste 
hier graag optreedt, meestal op 
eigen verzoek. x

Zonnige powerchansons
"Hier wordt de mens echt vrolijk van"

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Zondag 21 april om 
15.00 uur is de pianist Patrick Hopper 
te gast in 't Mosterdzaadje. Op zijn 
programma staan Haydn, Schubert, 
Fauré, Ravel en Poulenc.

door Paula Blom

De Sonate in Es waarmee het 
concert wordt geopend was de 
allerlaatste sonate voor piano die 
Haydn tijdens zijn tweede verblijf 
in Londen in 1794 componeerde. 
De klank van de toentertijd nieuwe 
Broadwoodpiano's inspireerde hem 
tot dit experimentele en symfoni-
sche stuk.
Schuberts meest uitdagend piano-
stuk, 'Der Wanderer', is ironisch 
genoeg gecomponeerd in opdracht 
van een amateurpianist. Schubert 
had zelf moeite om het stuk te 
spelen. Tijdens een concert sprong 
hij van de piano weg en riep: "De 
duivel mag het spelen, want ik kan 
het niet!"
Na de pauze Franse pianomuziek 
van Fauré, Ravel en Poulenc. "Bij 
pianomuziek kun je niet zomaar 
opvulling gebruiken: elke noot telt 
mee en het moet constant interes-
sant zijn...", aldus Fauré. En omdat 
hij zowel links- als rechtshandig 
was, is zijn pianomuziek soms las-
tig te spelen. Liszt probeerde één 
van zijn stukken en riep plotse-
ling: "Oei! Ik kom ineens vingers te 
kort!"
Ravel, verder, hield van walsen 
en die komen vaak in zijn eigen 
muziek voor. Toen de 'Valses nobles 
et sentimentales' voor het eerst op 
een concert gespeeld werden moest 
het publiek de componiste raden. 

Bijna niemand kende ze toe aan 
Ravel. Francis Poulenc tot slot zette 
zijn reisimpressies naar Italië om in 
Caprice Italien.
Veel door de jaren trouw gebleven 
bezoekers van 't Mosterdzaadje ken-
nen Patrick Hopper nog. Zij zullen 
reikhalzend naar dit optreden uit-
zien. Voor de nieuwere bezoekers 
is een concert met deze pianist een 
echte aanrader. Zijn musiceren is 
een groot feest. Nieuwsgierig gewor-
den?: kijk op www.patrickhopper.
com en ontdek zijn veelzijdigheid. 
Overigens maakt Patrick Hopper de 
website van 't Mosterdzaadje, om 
maar iets te noemen.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Niet zo maar een recital
Patrick Hopper in 't Mosterdzaadje

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Het Ensemble Via 
Collis bestaat uit bevriende collega's 
van het Radio Symphonie Orkest. Op 
vrijdag 19 april om 20.00 uur is er in 
't Mosterdzaadje misschien wel de 
mooiste combinatie van instrumen-
ten te horen in muziek van Bach, 
Mozart en Britten. De uitvoerenden 
zijn: Ingrid Nissen - hobo,Yvonne 
Hamelink - viool, Robert Meulendijk 
- altviool en Mirjam Bosma - cello.

door Paula Blom

Hoboïste Ingrid Nissen bezit een 
schat aan kamermuziek voor de 
meest uiteenlopende bezettingen. 
"Muziek maken met goede vrien-
den is een van de allermooiste 
dingen in het leven. Ensemble Via 
Collis doet dit regelmatig en we vin-
den het heerlijk om ons plezier in 
het musiceren te delen met ande-
ren", aldus Nissen. "We voeren twee 
heel verschillende hobokwartetten 
uit. Dat van Mozart is een juweel... 

gewoon één van de mooiste werken 
uit het repertoire en altijd een groot 
feest om te spelen. Het 'Phantasy' 
kwartet schreef Britten toen hij 19 
jaar oud was in 1932. Een bijzonder 
kwartet dat zelden wordt gehoord 
en erg tot de verbeelding spreekt."
Maar het concert wordt geopend 
met de geniale en monumentale 
tweede suite van Bach. In de com-
binatie altviool en viool nog een 
prachtig duet van Mozart waarin 
hij alle mogelijkheden van de 
instrumenten benut. In handen van 
zulke gepassioneerde en professio-
nele musici belooft het een groot 
luisterfeest te worden.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Eén groot luisterfeest
Het Ensemble Via Collis

(Publiciteitsfoto).

heemstede - De toptijd van de Big 
Bandmuziek lag tussen de jaren '30 
en jaren '50. Een periode die voor 
velen nostalgische herinneringen 
oproept Je zou kunnen denken dat 
alle Big Bands heden ten dage het-
zelfde repertoire spelen. Dat is dus 
niet zo: Bill Baker's Big Band speelt 
de herkenbare Big Bandmuziek die 
liefhebbers juist zo graag wilt horen 
en dat alles met de originele arran-
gementen én vervat in een leuke 
show. Zo brengt het ensemble zijn 

muziek al 26 jaar met veel plezier 
in de diverse theaters. De 'klassieke' 
muziek van Duke Ellington, Harry 
James, Benny Goodman, Glenn Mil-
ler en vele andere big bandleiders 
komt langs op zaterdag 20 april in 
Theater de Luifel aan de Herenweg 
96. Aanvang is 20.15 uur. Reserve-
ren van kaarten á € 19,50 is moge-
lijk via 023-5483838 en www.thea-
terdeluifel.nl. x

Saluut aan de jaren '40
Bill Baker's Big Band in de Luifel

(Publiciteitsfoto).

heemstede - In de Oude kerk aan het 
Wilhelminaplein te Heemstede is 
op zondag 21 april het laatste con-
cert van de Theeconcerten 2012-
2013. Het concert begint om 15.00 
uur en wordt verzorgd door het 
Dubbelriet Ensemble Solsana. Dit 
ensemble onder leiding van Heleen 
Dik komt uit Hillegom en bestaat 
uit zeven hobo's en drie fagotten, 
met bijbehorende musici. Het pro-
gramma is getiteld 'Een reis door de 
tijd'. Uit de Renaisssance muziek van 
Gabriëli. De Barok met muziek van 
Händel. De Klassieke periode met 

uiteraard Mozart. En uit de twintig-
ste eeuw muziek van Kalinsky. Op 
het programma, dat zal worden uit-
gereikt, zal de muziek worden toe-
gelicht. Het concert duurt een uur. 
De toegang is gratis met na afloop 
de gebruikelijke deurcollecte. Deze 
is om de onkosten te bestrijden en 
wat daar van overblijft is voor het 
Restauratiefonds Oude Kerk. Na 
afloop is er eveneens ruimte voor 
ontmoeting en samenzijn in de 
naastgelegen Pauwehof waar kof-
fie, thee en gebak voor redelijke 
prijzen verkrijgbaar zijn. x

Een reis door de tijd
Seizoenafsluiting Theeconcerten

heemstede - Woensdagmiddag 24 
april zal Dorinde Smit voor de 
Vrouwen van Nu afdeling Heem-
stede een muzikale lezing geven 
over de Peer Qyntsuite van Edvard 
Grieg. Zij zal de oorsprong van het 
stuk bespreken en de muziek uit-
leggen. Geïnteresseerden zijn wel-
kom in de kleine zaal van De Luifel 
aan de Herenweg 96  in Heemstede. 
Aanvang is 14.00 uur. Niet-leden 
betalen € 2,50 entree. x

Muzikale lezing

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434
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UitTips
Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabobank, 
Grote Houtstraat 5 in Haarlem.

Vrijdag 19 april

Ensemble Via Collis

20.00 | Ingrid Nissen - hobo, Yvon-
ne Hamelink - viool, Robert Meule-
nedijk - altviool en Mirjam Bosma 
- cello. Werken van Bach, Mozart 
en Britten. Gratis [na afloop col-
lecte]. 't Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 in Santpoort-Noord. www.mos-
terdzaadje.nl

Geknipt & Geschoren

20.15 | Cabaret, theater, visuele 
acts, stand-up comedy, mentalis-
me en magic gecombineerd met 
Rob en Emiel. € 17,50. Theater de 
Luifel, Herenweg 96 in Heemste-
de. Reserveren mogelijk via 023-
5483838 of www.theaterdeluifel.
nl

Moet niet gekker worden!

20.15 | In haar nieuwe theater-
show neemt Tineke Schouten 
alledaagse zaken die zorgen voor 
stress en drukte eens flink onder 
de loep, vanuit de ogen van haar 
hilarische types. € 36,- | € 33,25 | € 
30,50. Stadsschouwburg Haarlem.

Voorleestheater

20.30 | Literair entertainment 
voor liefhebbers van luisteren. 
Deze avond met Wanda Reisel, 
P.F. Thomése en Sylvia Hubers. De 
muzikale omlijsting is in handen 
van Jan Hoogenboom. € 6,-. Café 
De Hoofdmeester, Zijlstraat 18 in 
Haarlem. www.voorleestheater.nl

Jazz, Blues & Boogie Woogie

21.00 | Pianiste Anke Angel met 
Harm van Veen op saxofoon en 
Menno Veenendaal op drums. De 
bassist wordt later bekend. Gra-
tis. Café Oomstee, Zeestraat 62 in 
Zandvoort. www.oomstee.nl

Patronaat

20.00 | Amplifier [UK] + Charlie Bar-

nes [UK]. Britse progrock. € 16,-. 
Kleine Zaal. 22.00 | Geppetto & 

The Whales [B]. Mooi mengsel van 
americana en meerstemmige pop. 
Gratis in het Café. 0.00 | BassBall. 
Een ode aan de funky baslijn. 
Deze lijn voegt melodie toe, maar 
vooral energie en sexiness. Simpel 
gezegd: geen bass, geen dans. Met 
Jordy Timmaz & Cloudrigers. Gra-
tis in het Café.

Zaterdag 20 april

Orgelconcert

15.00 | Ton van Eck - orgel en 
Frans Berkhout - fagot spelen wer-
ken van Pierné, Alkan en Vivaldi. 
Gratis [na afloopn collecte]. Kathe-
drale Basiliek St. Bavo, Leidsevaart 
146 in Haarlem.

Die Zauberflöte

19.15 | Uitvoering door het Neder-
lands Blazers Ensemble. Sopraan 
Johannette Zomer, bariton Frans 
Fiselier en tenor Bernhard Loonen 
zingen en acteren alle rollen. € 
27,- | € 24,25. Philharmonie, Klei-
ne Zaal. Vooraf presenteren scho-
lieren uit Haarlem eerst een eigen 
interpretatie van Die Zauberflöte 
die zij samen met de musici van 
het Nederlands Blazers Ensemble 
hebben gemaakt.

haarlem - De viering van het 25-jarig 
jubileum van het Nationaal Muziekin-
strumenten Fonds (NMF) is van start 
gegaan. Een van de hoogtepunten in 
het jubileumjaar is de bijzondere con-
certmarathon op 19, 20 en 21 april: het 
Weekend van het NMF. Het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds organi-
seert dit in samenwerking met Ver-
eniging Hendrick de Keyser. Het gaat 
om maar liefst honderd concerten, 
honderd musici op honderd prachtige 
locaties van Hendrick de Keyser, ook 
hier in de regio.

door Michiel Rehwinkel

Door heel Nederland klinkt een 
weekend lang Chopin, Beethoven en 
Bach uitgevoerd door enthousiaste 
en talentvolle musici van jong talent 
tot internationale ster op instrumen-
ten van het NMF. Honderd concerten 
van Appingedam tot Maastricht, en 
van Middelburg tot Schoorl. Musici 
die te horen zijn, zijn bijvoorbeeld 
de talentvolle violiste Frederieke Sae-
ijs en topcellist Ernst Reijseger. De 
Utrechtse jonge violiste Svenja Staats 
(16) opent het weekend op vrijdag 19 
april met een concert in het histori-
sche Hodshon Huis in Haarlem.
"We wilden iets bijzonders doen 
en zetten nu een uniek evenement 
neer", aldus directeur Marcel Schop-
man van het Muziekinstrumenten 
Fonds. "Uniek omdat nog nooit eer-
der een dergelijke concertmarathon 
met honderd concerten door heel 
Nederland is georganiseerd. Uniek 
vanwege de samenwerking van twee 
organisaties die zich inzetten voor 
behoud van cultureel erfgoed. En 
uniek omdat de deuren van prach-
tige monumentale huizen, die nor-
maal gesproken gesloten zijn, nu 
een weekend lang open staan voor 
publiek. Heel leuk om te ervaren dat 
veel van onze NMF-musici zich daar 
direct enthousiast voor aangemeld 
hebben."
Directeur Carlo Huijts van Vereni-
ging Hendrick de Keyser: "Het idee 
sprak ons meteen aan. Het is een 
heel aangename manier om publiek 
te laten genieten van onze bijzon-
dere huizen. Gelukkig dachten veel 
van onze huurders daar ook zo over 
en werkten zij spontaan mee om dit 
ambitieuze plan waar te maken. En 

de samenwerking tussen het Muziek-
instrumenten Fonds en Hendrick de 
Keyser ligt meer voor de hand dan op 
het eerste gezicht lijkt;wij hebben 
immers beiden de opmerkelijke uit-
daging dat onze historische objecten 
het best bewaard blijven door ze te 
gebruiken."

Hodshon Huis (Spaarne 15a-17)
Op vrijdag 19 april verzorgen violiste 

Svenja Staats en pianiste Cathelijne 
Noorland - piano een programma 
rond De Sarasate (Carmen Fan-
tasy, Op. 25), Chopin (Nocturne in 
C Mineur), Beethoven (Sonate in D 
voor piano en viool, Op. 12 Nr. 1), 
Massenet (Méditation from Thaïs) en 
opnieuw De Sarasate (Zigeunerwei-
sen Op. 20).
Op zaterdag 20 april is van 15.00 
tot 16.00 uur de blauwe kamer van 
het Hodshon Huis voor het Kwartet 
Furioso & Friends, bestaande uit Elise 
Besemer - viool, Bi-nan Wang - viool, 
Annelieke Muller - altviool, Caspar 
Horsch - altviool, Kalle de Bie - cello 
en Emma Kroon - cello. Zij spelen 
van Brahms sextet no. 2, op. 36 in 
G majeur. De aula is dezelfde avond 
het domein van cellist Ernst Reijse-
ger en pianist Harmen Fraanje. Het 

programma zal pas op de avond zelf 
bekend gemaakt worden maar het 
lijkt richting modern te gaan, wel-
licht zelfs jazz.
Ook in de aula concerteren op zon-
dag 21 april van 20.00 tot 21.00 uur 
violiste Frederieke Saeijs en pianiste 
Nino Gvetadze, twee musici die echt 
geen introductie meer behoeven. 
Zij spelen van Beethoven de  Sonate 
voor viool en piano no.5 op.24, ofwel 

de Frühlingssonate, en van Franck 
de Sonate voor viool en piano in A 
groot.

Huis Barnaart (Nieuwe Gracht 7)
Op zaterdag 20 april soleert de 15-
jarige celliste Talitha Mugge, Stu-
dente aan de Sweelinckacademie, 
van 15.00 tot 16.00 uur met werken 
van Naderman 7 (Sonates progressi-
ves), Hasselmans (La Source), Glinka 
(Variaties op een thema van Mozart), 
Krumpholtz (Variaties op een thema 
van Haydn).

Museum De Cruquius
Ook Museum de Cruquius, één van 
de bekendste industriële monu-
menten van ons land, is dit week-

end één van de concertlocaties. 
Op zaterdag 20 april, van 16.00 
tot 17.00 uur speelt de Russische 
componist Alexander Drozdov van 
Verdi-Liszt Reminiscences de Boc-
canegra S. 438, van Wagner-Liszt 
Der Fliegende Hollander (Ballade, 
S.441), van Wagner ook het Elegie 
in As dur, weer van Wagner-Liszt 
Isoldens Liebestod S447 en tot slot 
opnieuw van Verdi-Liszt het Rigo-

letto Concert Paraphrase S.434.
Op zondag 21 april, ook om 16.00 
uur, spelen violist Bas Treub en pia-
nist Andrea Vasi van Sonate voor 
piano en viool in A klein, op.105, 
van George Antheil Sonate nr.2 en 
van Prokofiev de Sonate nr.1 voor 
viool en piano in F klein, op.80.

Achtergrondinformatie
Kaarten kosten per concert € 25,- 
per stuk en zijn te reserveren via 
www.muziekinstrumentenfonds.
nl. Hier is naast meer informatie 
tevens het volledige programma te 
vinden. Voor informatie kan men 
op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 
uur kantooruren ook bellen met 
020-6221255. x

Muziekinstrumenten Fonds organiseert
'concertmarathon' op 19, 20 en 21 april

Honderd concerten en honderd musici in honderd monumentale huizen

De blauwe kamer van het Hodshon Huis (Archieffoto).

haarlem - Op zaterdag 20 en zondag 
21 april vindt in de Haarlemse Stads-
kweektuin het grote Voorjaarsevene-
ment plaats. Bezoekers kunnen hier 
terecht voor een breed aanbod aan 
planten, heesters, zaden, materialen 
en onderhoudsproducten voor zowel 
de (moes)tuin als het balkon. Duur-
zaam tuinieren staat centraal.

Aan het Voorjaarsevenement wer-
ken veel bedrijven en verenigingen 
mee. Zo zijn er specialisten op het 
gebied van groot- en kleinfruit, 
rozen, geraniums, zomerbollen en 
grassen. Ook is er een grote vari-
atie aan sier- en moestuingewas-
sen. Daaronder zijn mooie dracht-
planten voor vlinders, hommels 
en bijen. Verder zijn er verschil-
lende verenigingen aanwezig op 
het gebied van tuinieren, orchi-
deeën en hosta's met informatie en 
(plant)materiaal.
Er is ook een ruim aanbod aan 
ambachtelijke producten. Zo laat 

een wilgentenenvlechter zien hoe 
zijn producten toepasbaar zijn rond 
een woning. Een houthandel toont 
milieuvriendelijk tuinhout, er komt 
een smederij met sierhekwerk en 
rozenbogen en er is handgemaakt 
gereedschap. Andere standhouders 

geven bemestings- en verzorgings-
adviezen en verkopen het hiervoor 
benodigde materiaal. Voor nuttige 
beestjes in de tuin zijn zomer- en 

winterverblijven verkrijgbaar en 
informatie(folders) over hun leef-
gewoontes.
Voor wie met het hele gezin komt: 
ook voor de kinderen is er van alles 
te doen. Verschillende deelnemers 
hebben speciale kinderactiviteiten. 
Daarnaast zijn er in de Stadskweek-
tuin een kleine speeltuin, een 
kabouterpad en een dierenweide. 
Wie moe en hongerig is geworden 
van het 'tuinshoppen' kan neerstrij-
ken op het terras. Op het Voorjaar-
sevenement zijn diverse duurzame 
cateraars die eten en drinken aan-
bieden.
Het Voorjaarsevenement is op 
zaterdag en zondag van 11.00 tot 
16.00 uur gratis te bezoeken. De 
Stadskweektuin bevindt zich aan de 
Kleverlaan 9. Er is ruime parkeerge-
legenheid in een nabijgelegen par-
keergarage. Het evenement wordt 
georganiseerd door het Bureau 
Natuur- en Milieueducatie van de 
gemeente Haarlem. x

Voorjaar in de Stadskweektuin

(Foto: NME-centrum Ter Kleef - Peter 
Bulsing).
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UitTips
Zaterdag 20 april

'Selig'

20.00 | Duitse geestelijke muziek 
uit verschillende eeuwen, ten 
gehore gebracht door het Haar-
lems Kleinkoor. Van Schütz uit de 
vroegbarok, via J.S. Bach, Homi-
lius, Mendelssohn en Brahms tot 
de laatromantische Reger. M.m.v. 
Wim Dijkstra - orgel en Marjon 
Minderhoud - cello. € 10,-. Dorps-
kerk, Burgemeester Enschedelaan 
67 in Santpoort-Noord. Reserveren 
mogelijk via www.haarlemsklein-
koor.nl

Salute to the 40's

20.15 | De 'klassieke' muziek van 
Duke Ellington, Harry James, 
Benny Goodman, Glenn Miller en 
vele andere big bandleiders komt 
langs tijdens deze avond met de 
Bill Baker's Big Band. € 19,50. 
Theater de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. Reserveren mogelijk 
via 023-5483838 of www.theater-
deluifel.nl

Alderliefste

21.00 | Zonnige en vrolijke 'power-
chansons' Gerard Alderliefste, Luc 
de Bruin en Robert Kramers. € 10,-. 
Grand Café de Rusthoek, Bloemen-
daalseweg 141 in Bloemendaal. 
Kaartverkoop aan de bar.

Patronaat

21.00 | Kliko Fest. Het Haarlemse 
garage rock n roll festival Kliko 
Fest is dit keer in drie zalen van 
Patronaat en rockt de hele nacht 
door. Tussen 21.00 uur 's avonds 
en 06.00 uur 's ochtends komt de 
beste garage rock, blues trash, six-
ties fuzz, surf en rockabilly voor-
bij. € 20,-. In alle hoeken en gaten 
van het Patronaat.

Zondag 21 april

Muziek in de Kerk

11.45 | Het Fragotti Blaaskwintet: 
Ingeborg Kertész - fluit, Marleen 
Paping - hobo, Josanna Stavenuiter 
- hoorn en piano, Sjaak Dijkman 
- fagot en Fred Spierings - klarinet. 
Werken van Hendrik Andriessen, 
Guiseppe Gambini, Tchaikovski 
en Bach. Gratis [na afloop collecte]. 
Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4 
in Haarlem. 

'Selig'

14.30 | Duitse geestelijke muziek 
uit verschillende eeuwen, ten 
gehore gebracht door het Haar-
lems Kleinkoor. Van Schütz uit de 
vroegbarok, via J.S. Bach, Homi-
lius, Mendelssohn en Brahms tot 
de laatromantische Reger. M.m.v. 
Wim Dijkstra - orgel en Marjon 
Minderhoud - cello. € 12,- [inclusief 
consumptie, kaarten tot 18 jaar € 
6,-]. Waalse Kerk, Begijnhof 30 in 
Haarlem. Reserveren mogelijk via 
www.haarlemskleinkoor.nl

Wings Ensemble

15.00 | Kerkpleinconcert met het 
Wings Ensemble. Op het program-
ma de ouverture uit De barbier 
van Sevilla van Rossini, het Grand 
Septet van Berlioz, Franz Berwald 
en van Beethoven het Septet in 
Es-groot. € 5,-. Protestantse Kerk, 
Kerkplein in Zandvoort. www.clas-
sicconcerts.nl

Reis door de tijd

15.00 | Laatste concert in de serie 
Theeconcerten met deze middag 
het Dubbelriet Ensemble Solsana 
o.l.v. Heleen Dik. Werken van Gabri-
eli, Händel, Mozart en Kalinsky. Gra-
tis [na afloop collecte]. Oude Kerk, 
Wilhelminaplein ni Heemstede.

UitTips
Zondag 21 april

'Sprookjes'

15.00 | Zesde concert in de reekst 
van het Consorium Amsterdam: 
Hanna Strijbos - altviool, Coen 
Stui - klarinet en Daniel Kramer 
- piano. Programma genaamd 
sprookjes met werken van Robert 
Schumann [gebaseerd op Grimm] 
en de hedendaagse Hongaarse 
componist György Kurtág [geba-
seerd op Schumann]. € 17,50. 
Bakenesserkerk, Vrouwestraat 12 
in Haarlem. Reserveren mogelijk 
via www.consortiumamsterdam.
nl

De Rusthoek

15.00 | Saxofonist Simon Rigter, 
pianist Udo van Boven, bassist 
Tjitze Vogel en drummer Nanning 
van der Hoop. Grand Café de Rust-
hoek, Bloemendaalseweg 141 in 
Bloemendaal. Gratis entree.

Pianorecital

15.00 | Pianist Patrick Hopper 
speelt werken van Haydn, Schu-
bert, Fauré, Ravel en Poulenc. Gra-
tis [na afloop collecte]. 't Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 in Santpoort-
Noord. www.mosterdzaadje.nl

Loet van der Lee Quartet

16.00 | Loet van der Lee - trompet, 
Bart Wirtz - alt-saxofoon, Johan 
Plomp - contrabas en Felix Schlar-
mann - drums. € 5,-. Haarlemse 
Jazz Club in het Patronaat aan de 
Zijlsingel 2.

OVERIG

Uitverkocht: De beide voorstellin-
gen van Buurman & Buurman op 
zondag 21 april in de Stadsschouw-
burg Haarlem en het Kraayenhof 
Tango Ensemble in de Kleine Zaal 
van de Philharmonie op zondag 21 
april.
Geannuleerd: Het derde huwelijk 
door het Het Derde Bedrijf | het 
Nationale Toneel in de Stads-
schouwburg op zaterdag 20 april.
Concertmarathon: Kijk voor het 
programma van de jubileumcon-
certen in deze regio van de Ver-
eniging Hendrick de Keyser ter 
gelegenheid van het jubileum 
van het Nationaal Muziekinstru-
mentenfonds op 19, 20 en 21 april 
elders op de Uitpagina's. x

haarlem - Zaterdag 20 april rijdt het 
Bloemencorso van de Bollenstreek 
zijn 40 km lange route van Noordwijk 
naar Haarlem. Behalve dat het Bloe-
mencorso van de Bollenstreek zich 
afspeelt in het voorjaar is het, het 
enige corso dat wordt opgebouwd 
met bolbloemen zoals hyacinten, 
tulpen en narcissen. Het corsothe-
ma dit jaar is Bon Appetit!

door René Snoeks

Op Zaterdag 20 april vertrekt de 
kleurige stoet om 9.30 uur vanaf 
de boulevard in Noordwijk naar 
Haarlem. De optocht bestaat uit 
zo'n twintig praalwagens en wel 
meer dan dertig rijk met bloe-
men versierde luxe en bijzondere 
wagens. Voor een extra feeste-

lijke uitstraling wordt de stoet 
begeleid door muziekkorpsen. 
Om 19.25 uur passeert het corso 
Bennebroek, vervolgens arriveert 
het om 20.15 uur Heemstede. 
Om 20.40 uur rijdt het corso ver-
licht en wel Haarlem binnen via 
de Wagenweg ter hoogte van het 
Huis met de beelden, waarna het 
rond 21.00 uur het Houtplein zal 
passeren. Rond 21.30 uur zullen 
de eerste corsowagens op de Grote 
Markt arriveren. Vanaf 22.00 uur 
staan de wagens verlicht opgesteld 
op de Grote Markt, rond de Grote 
Kerk, in de Damstraat en langs het 
Spaarne. De praalwagens zijn nog 
tot zondag 21 april tot 17.00 uur 

te bezichtigen. 

Programma
Op zondag is er vanaf 10.00 uur 
de Slowfoodmarkt op de Oude 
Groenmarkt, een Er op Uitmarkt 
op het Klokhuisplein en op  het 
Spaarne de animatie van 'De Ver-
schrikkelijke Ikke'. Om 12.00 uur 
start de muziek met een optreden 
van het Haarlems Straatorkest op 
het Klokhuisplein. Vanaf 13.00 
uur zijn er verschillende voor-
stellingen van poppentheater het 
Muzehuis bij het Stadhuis en ver-
der optredens van allerlei muziek- 
en theateracts rond de opgestelde 
praalwagens. x

Bon Appetit tijdens 
het Corsoweekend

De hele zondagmiddag is er rond de praalwagens straattheater (Foto: R.S.V.P. 
©2013).

De praalwagens staan ook dit jaar tot en met zondag 17.00 uur op en rond de Grote Markt opgesteld (Foto: R.S.V.P. 
©2013). 

overveen - Voor wie het leuk vindt 
om het rijke vogelleven te aan-
schouwen en op een ontspan-
nen manier kennis te maken 
met de vogels van duin en bos 
organiseert het IVN-Zuid-Ken-
nemerland op zondag 21 april 
een vogelexcursie op landgoed 
Elswout. Aanvang is 08.00 uur 
vanaf de ingang van het land-
goed aan de Elswoutslaan in 
Overveen. Deelname is gratis. 
Aanmelden (verplicht) kan via 
www.np-zuidkennemerland.nl 
of 023-5411123 dinsdag tot en 
met zondag. x

Vogelexcursie

(Foto: Kees van der Veer).
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1. LUKX Opticiens
2. Charlize Lingerie en Badmode
3. Rouders jr. Kinderkleding
4. Hoogewerf voor al uw bloemen en planten
5. Goudsmederij en juwelier Arnold Dodewaard
6. Supermarkt Albert Hein
7. Van Vessem & Le Patichou voor uw dagelijkse verse boord
8. Bizzbizzy kinderkleding
9. Wals poelier

10. Bloemendaal Bloemen, Zien beleven en genieten
11. Players Outlet
12. Fashionable heren en damesmode.
13. Mondinio de trendsetter voor horloges, sieraden en tassen
14. Arezzo Woonaccessoires voor binnen en buiten.
15. Parfumerie Bosma “Mooi van Marjolijne”
16. Zonneveld groente en fruit
17. Seel Concept, de gezelligste winkel van Bloemendaal

“LENTE KRIEBELS” OOK IN DE WINKELS? LOOP GEWOON EVEN BINNEN”!
LENTE KRIEBELS deelname 20 april 2013
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